ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรม
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ - ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
การทดสอบความรูว้ ิชาการแรกเข้า
พิธีไหว้ครู
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน
ระดับบัณฑิตศึกษา (ทั้งหมด)
ระดับปริญญาตรี - นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ขึ้นไป
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2
- นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
● ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
● ลงทะเบียนเรียน
วันเปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชา
วันสุดท้ายของการลดรายวิชา
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
วันสุดท้ายของการเรียน
วันสอนชดเชย
สอบประจาภาค
ปิดภาคการศึกษา
รวมเวลาปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1
อ. 18 - พ. 19 ก.ค. 60
อ. 25 ก.ค. 60
พ. 19, ศ. 21 ก.ค. 60
พฤ. 20 ก.ค. 60
ส. 22 ก.ค. 60
อ. 25 ก.ค. 60
จ. 24 – พ. 26 ก.ค. 60

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

พ. 22 พ.ย. 60

พ. 21 มี.ค. 61

ศ. 28 – อา. 30 ก.ค. 60
ศ. 28 (เช้า) – อา. 30 ก.ค. 60
ศ. 28 (บ่าย) – อา. 30 ก.ค. 60
ส. 29 – อา. 30 ก.ค. 60

พฤ. 23 – อา. 26 พ.ย. 60
พฤ. 23 – อา. 26 พ.ย. 60
ศ. 24 – อา. 26 พ.ย. 60
ส. 25 – อา. 26 พ.ย. 60

พฤ. 22 – อา. 25 มี.ค. 61
พฤ. 22 – อา. 25 มี.ค. 61
ศ. 23 – อา. 25 มี.ค. 61
ส. 24 – อา. 25 มี.ค. 61

พฤ. 27 ก.ค. 60
อา. 30 ก.ค. 60
จ. 31 ก.ค. 60
พ. 9 ส.ค. 60
ศ. 1 ก.ย. 60
ศ. 6 ต.ค. 60
อา. 22 ต.ค. 60
อา. 201 ส.ค., อา. 82 ต.ค. 60

อา. 26 พ.ย. 60
จ. 27 พ.ย. 60
พ. 6 ธ.ค. 60
ศ. 29 ธ.ค. 60
ศ. 9 ก.พ. 61
อา. 25 ก.พ. 61
อา. 171 ธ.ค., อา. 242 ธ.ค. 60

อา. 25 มี.ค. 61
จ. 26 มี.ค. 61
พ. 4 เม.ย. 61
ศ. 4 พ.ค. 61
ศ. 8 มิ.ย. 61
อา. 24 มิ.ย. 61
อา. 81 เม.ย.,อา. 292 เม.ย.,อา 63 พ.ค.,
อา. 34 มิ.ย. 61
**พ. 1 – ศ. 3, จ. 6 – ศ. 10 พ.ย. 60 จ. 26 – พ. 28 ก.พ., ศ. 2 มี.ค., จ. 25 – ศ. 29 มิ.ย., จ. 2 – พ. 4 ก.ค. 61
จ. 5 - พฤ. 8 มี.ค. 61
ส. 11 – อา. 26 พ.ย. 60
ศ. 9 – อา. 25 มี.ค. 61
พฤ. 5 – จ. 30 ก.ค. 61
รวม 16 วัน
รวม 17 วัน
รวม 26 วัน

หมายเหตุ ** เลื่อนวันสอบประจาภาค 1/2560 เนื่องจากหยุดวันปิยมหาราช (จ. 23 ต.ค. 60) วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (พฤ. 26 ต.ค. 60) และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (อ. 31 ต.ค. 60)
วันหยุด ภาค 1 1วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ภาค 2 1วันพ่อแห่งชาติ (อ. 5 ธ.ค. 60)
ภาค 3 1วันจักรี (ศ. 6 เม.ย. 61)
2
2วันสงกรานต์ (ศ. 13 เม.ย. 61)
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (จ. 11 ธ.ค. 60)
3วันพืชมงคล 4วันวิสาขบูชา
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (จ. 14 ส.ค. 60)
2วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล งดการเรียนการสอน ภาค 2 ส. 30 ธ.ค. 60 – อา. 7 ม.ค. 61 ช่วงเทศกาลปีใหม่ (อ. 29 พ.ค. 61)
ภาค 3 ศ.13 – อา. 22 เม.ย. 61 ช่วงเทศกาลสงกรานต์
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ศ. 13 ต.ค. 60)

คานา
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 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 2560
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สารบัญ
คานา
ปฏิทินการศึกษา
สารบัญ
แนะนามหาวิทยาลัย
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและ
การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร *
คาอธิบายรายวิชา

หน้า
ก
ข
ค
1
11
13
16
21
27
37
46
169
171
188
194
201
245
247
251
255

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ *
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ *
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล *
คาอธิบายรายวิชา

259
265

* หมายถึง หลักสูตรนานาชาติ
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หน้า
289
291
297
302
305
310
316
322
329
334
338
345
350
355
360
364
369
373
377
381
386
391
397
402
406

สารบัญ (ต่อ)
สานักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา

หน้า
709
711
716
727
729
734
741
743
749
761
763
769
775

หน้า
ภาคผนวก
791
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2546
793
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
807
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
808
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
809
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพือ่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 811
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพือ่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
826
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพือ่ ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2559
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศฯ เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายชื่อคณาจารย์และคุณวุฒิ
คณะทางานจัดทาคู่มือหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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828
844
849
850
853
887

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 ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินกิจการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด โดยเน้นการเรียนการสอนและการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
การจัดการศึกษา
มหาวิท ยาลัยจัดการเรียนการสอน เป็นระบบไตรภาค (Trimester) ปีก ารศึก ษาหนึ่ง แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรีย นภาค
การศึกษาละ 13 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประมาณ 168 หน่วยกิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ประมาณ 167 หน่วยกิต และฟิสิกส์ ประมาณ 172 หน่วยกิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ 177 หน่วยกิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ประมาณ 177 หน่วยกิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ประมาณ 198 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประมาณ 183 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประมาณ 180-194 หน่วยกิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประมาณ 298 หน่วยกิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ประมาณ 180 หน่วยกิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประมาณ 298 หน่วยกิต และ กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประมาณ
196 หน่ ว ยกิ ต ใช้ เวลาในการเรีย นตามหลั ก สู ต ร 4 ปี ยกเว้ น สาขาวิ ช าแพทยศาสตร์ และสาขาวิ ช าทั น ตแพทยศาสตร์ ใช้ เวลาเรี ย น 6 ปี
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือที่เรียกว่า "สหกิจศึกษา" โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งเรียกว่า “สานักวิชา” จานวน 8 สานักวิชา จัดการ
เรียนการสอนจานวน 41 หลักสูตร ดังนี้
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1. สานักวิชาวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
2. สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 3 หลักสูตร
1) หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
2) หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3) หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
3. สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 3 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร)
4. สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 20 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์)
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก)
8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธรณี)
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10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี)
11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์)
12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์)
15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
16) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ)
17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
18) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน)
19) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ)
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์)
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
5. สานักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 ปี 1 หลักสูตร
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
6. สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 1 หลักสูตร
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
7. สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 ปี 1 หลักสูตร
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
8. สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
9.
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 วิ ช าเฉพาะทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ กลุ่ ม วิ ช าเฉพาะทางด้ า นวิ ช าชี พ แพทย์ และกลุ่ ม วิ ช าเฉพาะทางด้ า นวิ ช 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
แก่นักศึกษา กระจายตามสถานที่เรียนและหอพักนักศึกษาอย่างทั่วถึง รวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่
นักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
● ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
● สตูดิโอขนาดมาตรฐานสาหรับออกอากาศ
● ชุดอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่องานแอนิเมชัน (Motion Capture)
● ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing
● ชุดลาดับภาพและเสียงเคลื่อนที่
● ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน
● ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง
● ห้องผลิตสื่อกราฟิก
● ชุดกล้องดิจิทัล Eagle-4
● กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพนิ่ง
● กล้องและอุปกรณ์การถ่ายทาวีดิทัศน์ขั้นสูง
● ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
● ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4. บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมีศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา เป็นคลังความรู้และปัญญาอันทันสมัย ให้บริการสื่อการศึกษาโสตทัศนูปกรณ์ และทรัพยากร
สารสนเทศที่ไร้พรมแดน โดยเปิดให้นักศึกษาเข้าค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกวัน
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5. บริการหอพัก
มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาที่เน้นมาตรฐานด้านความสะอาด สะดวกสบาย ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น โดยมีแนวคิดในการจัดการหอพัก
ให้เป็น “Living & Learning Center” ภายในห้องพักมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครัน มีบุคลากรประจาหอพักคอยดูแล ให้คาปรึกษาแนะนา มีห้องติว
อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้หอพัก และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
6. บริการด้านอนามัย
มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้ชานาญการ ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ และได้จัดทาประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึ กษาทุกคน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. บริการให้คาปรึกษา
มหาวิทยาลัยมีบริการให้คาปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ด้านจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา และด้านแนะแนวการเรียน นักศึกษา
ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง สามารถขอรับคาปรึกษาได้ทั้งโดยตรงและทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail
8. งานทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สามารถเรียนได้ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นั กศึกษาทุกคน
ที่มีความสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากการให้ทุนการศึกษาจนสาเร็จการศึกษา โดยมีปณิธานว่า “ถ้าเรียนได้
ต้องได้เรียน” ในแต่ละปีการศึกษา งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการดาเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้ดูแล นาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาเป็นจานวนมากกว่าเก้าพันทุน
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 เริ่มให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา
2539 จนถึงปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินไปแล้วกว่า 4.8 ล้านคน เป็นเงินรวมกว่า 4.5 แสนล้านบาท ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา มทส. ได้รับการจัดสรรให้
กู้ยืมทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ รวมทั้งสิ้น 3,119 คน เป็นจานวนเงินค่าเล่าเรียนกว่า 126 ล้านบาท
ระบบ e-studentloan ของ กยศ. จะเริ่มให้นักศึกษาบันทึกคาขอกู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยผู้ประสงค์ขอกู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามประกาศของ กยศ. รวม 10 ข้อ คุณสมบัติที่สาคัญคือเป็นผู้ที่ มีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจาระหว่าง
ศึกษา ผู้ประสงค์ขอกู้ต้องทาการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตในระบบ e-studentloan ของกองทุน ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ
ในรายที่เป็นผู้กู้รายใหม่คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ โดยนักศึกษาผู้กู้สามารถกู้ค่าเล่าเรียน
ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่ต้องชาระกับมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด รวมทั้งได้ค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 2,200 บาท
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2) ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นทุนกู้ยืมจากรัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรร
เงินกู้ยืมให้กับนักศึกษา เช่นเดียวกับเงินกู้ กยศ. โดยแตกต่างกันที่คุณสมบัติผู้กู้จะไม่จากัดเพดานเงินรายได้ของผู้ปกครอง และต้อ งเป็นผู้ศึกษาใน
สาขาวิชาที่มีความต้องการหลักของประเทศ ตามประกาศของกองทุนฯ สาหรับในปีการศึกษา 2559 รัฐบาลได้กาหนดให้มีการกู้ยืม กรอ. ในรูปแบบ
คล้าย ๆ กยศ. โดยแยกกลุ่มผู้กู้ในกองทุน กรอ. ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท สามารถขอกู้เงินค่าครองชีพได้
เช่นเดียวกับผู้กู้กองทุน กยศ. ส่วนผู้ที่ครอบครัวมีรายได้เกิน 200,000 บาท จะกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ในปีการศึกษา 2559 มีจานวนนักศึกษาผู้กู้
กรอ. ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ รวม 2,057 คน มียอดเงินค่าเล่าเรียนรวม 108 ล้านบาท
3) ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา สาหรับนักศึกษา มทส. โดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กาหนดเกณฑ์การพิจารณา การอนุมัติให้ยืม จานวนเงินที่อนุมัติให้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริงของนักศึกษา ประกอ บด้วย
ค่าบารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องทาสัญญาการขอกู้ยืม
เป็นรายภาคการศึกษา กาหนดการชาระคืนให้คืนภายหลังสาเร็จการศึกษาในเดือนที่ 4 ขั้นต่า 2,000 บาท/เดือน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้คิดอัตรา
ดอกเบี้ยการกู้ยืมแต่อย่างใด
การยื่นค าร้องนั กศึกษาที่ ประสงค์ ขอกู้ ยืมเงิ นใน 2 สั ปดาห์แรกของการเปิ ดภาคการศึ กษา เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการทุ นการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษายืมเงินของมหาวิทยาลัย รวม 355 คน เป็นเงิน 4.35 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 จะบันทึกสถานะยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านการเรี ย นให้กับนักศึกษาตามระเบีย บของทุนยกเว้นแต่ละประเภท ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ที่มีคุณสมบัติรับทุนต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในปีการศึกษาที่ 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับ
นักศึกษา รวม 1,216 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 33 ล้านบาท
5) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน สาหรับนักศึกษา เป็นเงินยืมที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษายืมเพื่อรองรับความจาเป็นเร่งด่วนในการใช้จ่ายเงิน
ด้านการศึกษาของนักศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องเงินยืมฉุกเฉิน สาหรับนักศึกษา ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษายืมและชาระคืนภายใน ภาค
การศึกษาเดียวกัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ระดับปริญญาโท-เอก ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ต้องเขียนคาร้องขอยืมเงินเพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้อนุมัติภายใน 2 วันทาการ ทั้ งนี้
มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบเรื่องการยืมเงินของนักศึกษาด้วย ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมเงิน
ฉุกเฉินรวม 747 คน เป็นเงิน 3.2 ล้านบาท
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6) กองทุนช่วยค่าครองชีพ สาหรับนักศึกษา เป็นกองทุนที่ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพ สาหรับนักศึกษา มทส.
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการครองชีพ นักศึกษาที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจะเขียนคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ยื่นที่งานทุนฯ หัวหน้างานสัมภาษณ์เหตุผลความจาเป็น ความขาดแคลน ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาทุน เสนอรองอธิก ารบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เป็นผู้อนุมัติ ในจานวนเงินไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาท/คน ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาได้รับอนุมัติค่าครองชีพรวม 261 คน
เป็นเงิน 7.9 แสนบาท
7) กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นเงินดอกผลของกองทุนการศึกษาที่มีผู้บริจาคจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เพื่อเป็นทุนให้เปล่าสาหรับนักศึกษา นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กอง ทุน
กาหนดสามารถสมัครรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนการศึกษา มทส. ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 255 9 ได้จัดสรรทุนให้
นักศึกษา เป็นเงินค่าครองชีพรายเดือนรวม 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จานวน 33 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท กองทุนดังกล่าว อาทิ
เช่ น 1) กองทุ นการศึก ษาหลวงพ่ อคู ณ ปริสุทโธ 2) กองทุ นการศึ กษากองทุ นมูลนิ ธิทุ นท้ าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ 3) กองทุ นการศึ กษา
ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช 4) กองทุนศึกษาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 5) กองทุนการศึกษา ดร.นิตยา เกิดประสพ 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) มูลนิธิหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ 4) มูลนิธิกรุงไทย การไฟฟ้า เป็นต้น
ปีการศึกษา 2559 มีบริษัท ห้างร้าน บุคคลให้ทุนการศึกษาเป็นจานวนมาก มีนักศึกษารับทุนจานวน 102 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท
9) ทุนจ้างงานนักศึกษาระหว่างกาลังศึกษา เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรในรูปแบบของการจ้างงานให้นักศึกษาทาในระหว่าง
ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ในอัตราชั่วโมงละ 40 บาท ในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาปฏิบัติงานจ้างงานได้ไม่เกิน 100 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์ ๆ ละ ไม่
เกิน 10 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาจ้างงาน รวมทั้งสิ้น 1,226 คน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4.16 ล้านบาท
** ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ 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
Facebook : https://www.facebook.com/groups/sutfund
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9. บริการด้านกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมีสถานกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกาลังกาย เพื่อพลานามัยที่ดี โดยมีสถานที่สาหรับออกกาลังกาย ดังนี้
- อาคารกีฬาในร่ม ให้บริการห้องออกกาลังกายที่ทันสมัย บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเต้นแอโรบิคและลีลาศ กิจกรรม
โยคะ สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน โต๊ะปิงปอง สนามตะกร้อ สระว่ายน้าในร่ม ห้องซาวน่า ห้องสตีม และสนามสควอช
- สนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วยสนามฟุตบอลสาหรับแข่งขันพร้อมอัฒจันทร์ 2,000 ที่นั่ง สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเซปัก
ตะกร้อ สนามฟุตบอลสาหรับฝึกซ้อม สนามรักบี้ สนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลชายหาด สระเรือพาย สนามเทนนิส และลู่วิ่งยางสังเคราะห์
10. การบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้จัดบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาโดยไม่คิดค่าบริการ ให้บริการรถไฟฟ้า SUT green shuttle bus ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11. บริการอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
- สานักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- สานักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ตูบ้ ริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ (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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สำนักวิชาวิทยาศาสตร

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

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

สาขาวิชาฟสิกส
โทรศัพท 0-4422-4319
โทรสาร 0-4422-4651
Website : science.sut.ac.th/2013 /physics

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

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
โทรศัพท 0-4422-4158
โทรสาร 0-4422-4185
Website : www.sut.ac.th/science/SportsScience

สาขาวิชาชีววิทยา
โทรศัพท : 0-4422-4633
โทรสาร 0-4422-4185
Website : http://science.sut.ac.th/2013/biology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

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

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

ลักษณะวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เน้นการสร้างบัณ ฑิตที่มีความรอบรู้ทั้ง หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ
ของเคมี สามารถบูรณาการความรู้ใ นสาขาต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านปิโตรเคมี วัสดุ
เคมีภัณฑ์ การเกษตร อาหาร เภสัชกรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เคมีเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สาคัญแขนงหนึ่งซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ สสาร กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ รวมถึงศึกษา
องค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติ ของสสาร และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ บนพื้นฐานของเหตุและผล เพื่ออธิบายและทานาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาเคมีแบ่งออกเป็นแขนงวิชาต่าง ๆ ดังนี้ เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิง
ฟิสิกส์ เคมีเชิงคานวณ และชีวเคมี ในแต่ละแขนงได้เน้นความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี ปฏิบัติการ และการนาไปประยุกต์ นอกจากนี้
วิชาเคมี ยังเป็นพื้นฐานที่สาคัญของศาสตร์อื่น เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกทั้งเป็นวิชา
ที่นาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ จนทาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
เป็นผูใ้ ส่ใจศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
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โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
ไม่น้อยกว่า
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาแกน วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา และโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า
- เตรียมสหกิจศึกษา
- สหกิจศึกษา
โครงการวิจัย
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

165
38
15
15
8
110
35
69
6
9
1
8
8
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต หรือ
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาเคมี สามารถประกอบอาชีพเป็น นักวิทยาศาสตร์เคมี นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือในหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้น ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ณ สถาบันการศึกษาชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4422-4187-8 โทรสาร 0-4422-4185
สาขาวิชาเคมี โทรศัพท์ 0-4422-4639 โทรสาร 0-4422-4185
Website : http://science.sut.ac.th/2013/chemistry
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แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

1

102101 เคมี 1
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
104171 ชีววิทยา 1
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
105111 กลศาสตร์และความร้อน
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

หน่วย
กิต
3
1
4
3
1
3
1
3

รวม
102241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
102242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
102233 เคมีวิเคราะห์ 2
102234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
102211 เคมีอนินทรีย์ 1
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
รวม
102314 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
102315 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
102325 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 3

19
3
1
3
1
3
3
3
17
3
1
3
3
2
2

รวม
102492 สหกิจศึกษา 1
หรือ
102494 โครงการวิจัย 1
รวม

14
8

2

3

4

8
8

ภาคการศึกษาที่ 2
102103 เคมี 2
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
104173 ชีววิทยา 2
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์
ยุคใหม่
203102 กาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
รวม
102243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
102271 หลักชีวเคมี 1
102272 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 1
102223 เคมีอินทรีย์ 2
102224 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
รวม
102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ
102336 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
เครื่องมือ
102344 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
102345 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
102106 การเขียนงานวิจัยทางเคมี
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รวม
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 4
102xxx วิชาเลือกสาขา 1
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หน่วย
กิต
3
1
4
3
1
3
1
3
19
3
3
1
4
1
3
3
18
3
1
3
1
2
3
13
2
3
3
8

ภาคการศึกษาที่ 3
103141 วิธีเชิงสถิติ
102121 เคมีอินทรีย์ 1
102122 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
102131 เคมีวิเคราะห์ 1
102132 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
102105 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
202201 ทักษะชีวิต
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
รวม
102273 หลักชีวเคมี 2
102274 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 2
102250 การคานวณทางเคมี
102212 เคมีอนินทรีย์ 2
102213 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 1
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานในอนาคต
รวม
102381 สัมมนาเคมี 1
102391 เตรียมสหกิจศึกษา
102390 โครงงาน
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1

รวม
102482 สัมมนาทางเคมี 2
102xxx วิชาเลือกสาขา 2
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวม
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หน่วย
กิต
3
4
1
3
1
1
3
2
1
19
3
1
3
3
1
2
3
16
1
1
3
2

7
1
3
3
7

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 “เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีจิตสานึก ในคุณ ธรรม จริย ธรรม และสามารถนา
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ” โดยหลักสูตรฯ มุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาให้มีสติปัญญาและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการที่ใช้เหตุผล ด้วยความรู้และความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ อันจะเป็นรากฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาเครื่องมือในการ
กาหนดและสร้างรูปแบบจาลองต่าง ๆ เพื่อทาความเข้าใจและแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้ตรงตามความสนใจ หลักสูตรจึงได้เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาได้เลือกศึก ษารายวิชา
เพิ่มเติมจาก 3 กลุ่มวิชา ซึ่งเพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
- กลุ่มวิชาเน้นศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความพร้อมของนักศึกษาสาหรับการศึกษาและทาวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ และ รองรับการสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
- กลุ่มวิชาเน้นสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา สหกิจศึกษา ได้ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทางานจริง และ
สร้างความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการทางานทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา
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- กลุ่มวิชาเน้นเป็นผู้ ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการโดยใช้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีผู้ประกอบการจริงมีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษา และรองรับการสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรนี้
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดการศึกษาตามรูปแบบดังต่อไปนี้
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต โดยหมวดวิชาที่
ศึกษามี 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษารายวิชาที่เสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและสังคม ปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมและ
จริย ธรรม สร้างทัก ษะด้านภาษาอังกฤษ และรายวิชาความรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
- หมวดวิชาเฉพาะ ศึก ษารายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ รวมทั้งรายวิชาที่สร้างความรอบรู้ด้ านวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (รายวิชาเสวนาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาแนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) และรายวิชาการเขีย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์ และศึกษารายวิชาเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ที่สร้างความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
- หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย เน้นการใช้ความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือ
เรียนรู้วิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้า
ของคณิตศาสตร์
- หมวดวิชาเลือกเสรี ศึกษารายวิชาเสริมความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล
โดยมีจานวนหน่วยกิตแบ่งตามหมวดวิชาดังต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
(3) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

167
38

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

15
15
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ข หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
ค หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย
ไม่น้อยกว่า
ประกอบด้วย
(1) เตรียมสหกิจศึกษา
(2) สหกิจศึกษา หรือ โครงการวิจัย
ไม่น้อยกว่า
ง หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

112

หน่วยกิต

42
50
20
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
8
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
ประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์ระบบ นักวางแผนและนโยบาย ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน หรื อ สามารถพั ฒ นาสู่ วิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ ด้ า นประกั น ภั ย ด้ า นการเงิ น ด้ า นวิ จั ย การด าเนิ น การ หรื อ งานทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จาเป็นต้องสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ หรือการจาลองสถานการณ์ รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมี
คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเพียงพอ เพื่อสามารถทาการศึกษาต่อและวิจัยในขั้นสูง ณ สถาบันการศึกษาชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ รวม
ไปถึงมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ
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 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102101
102102
103121
104171
104172
105111
105196

เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
กลศาสตร์และความร้อน
ปฏิบัติการกลศาสตร์และ
ความร้อน
203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
103212
103222
103231
202202

พีชคณิตเชิงเส้น 1
การวิเคราะห์ 1
สมการเชิงอนุพันธ์ 1
ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1

รวม

หน่วย
กิต
3
1
4
3
1
3
1
3
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102103
102104
103122
104173
104174
105112

เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์
ยุคใหม่
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็ก
และฟิสกิ ส์ยุคใหม่
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2
รวม

หน่วย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
4 103213 พีชคณิตนามธรรม
4 103223 การวิเคราะห์ 2
4 103251 การเขียนโปรแกรม
3
คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
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รวม

หน่วย
กิต
3
1
4
3
1
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103115
103141
103221
202108
202109
202201

หลักการทางคณิตศาสตร์
วิธีเชิงสถิติ
แคลคูลัสขั้นสูง
การรู้ดิจิทัล
ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
ทักษะชีวิต

หน่วย
กิต
4
3
4
2
1
3

1
3
19

รวม

หน่วย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
4 103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
4 103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
4 103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
202203 มนุษย์กับสังคมและ
3
สิ่งแวดล้อม
2 203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
2
ทางานในอนาคต
19
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รวม

17
หน่วย
กิต
4
4
4
3
3

18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
103342
103xxx
103xxx
103394
202207

ทฤษฎีความน่าจะเป็น
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
103490 โครงงาน
202xxx วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก

รวม

หน่วย
กิต
4
4
4
1
3

16

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
103391 เตรียมสหกิจศึกษา
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วย
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
4 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
2 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
หรือ (*)
103492 โครงการวิจัย
6

หน่วย
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
4 103393 สหกิจศึกษา 1
(a)
1
หรือ (*)
3 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก (b)
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก (b)
1
2
3
14

รวม

หน่วย
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
(a)
4 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
(a)
4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
(b)

8

รวม
รวมหน่วยกิตทัง้ หมด 167 หน่วยกิต

8

รวม

(*) ให้นักศึกษาเลือก (a) วิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 และ วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 วิชา ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หรือ (b) วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 วิชา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 และ วิชาโครงการวิจยั ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
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หน่วย
กิต
8
4
4

8
หน่วย
กิต
2
3

5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 และเกี่ย วข้อง
กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสาขาอื่นๆ หลายสาขา ความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา และทักษะที่ได้รับการฝึกฝนทาให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพในเส้นทางของนักวิจัย นักวิชาการ ทางานในวงการศึกษา งานบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน งานในภาคอุตสาหกรรม และงานอื่น ๆ
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
ของสิ่งมีชีวิตที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ ได้ วิชาที่ว่าด้วยสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต จะนาไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของร่างกายสิ่งมีชีวิต เพื่อ
ความอยู่รอด นักศึกษาจะขยายมุมมองเกี่ยวกับโลกของสิ่งมีชีวิตจากการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาทางพันธุศาสตร์จะทาให้
นักศึกษาสามารถอธิบายการถ่า ยทอดทางพันธุกรรม 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 ที่เกี่ยวข้องกับงานเขียน แปล ตรวจแก้ไข หรือเรียบเรียงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6) งานสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ บัณ ฑิตสามารถประกอบอาชีพเหล่านี้ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่ นได้ นอกจากนี้ บัณ ฑิตที่สาเร็จการศึกษา มีคุณ ภาพทาง
วิชาการที่เพียงพอสาหรับการศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นในสถาบัน อุดมศึกษาชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผู้ศึกษาควรมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น นิติวิทยาศาสตร์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 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 0-4422-4185
Website : http://science.sut.ac.th/2013/biology
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แนะนาให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา มีแผนการศึกษา ดังนี้
ชั้นปี
ปีที่ 1 102101
102102
103121
104171
104172
105111
105196
203101
ปีที่ 2 104211
108201
108202
202202
202207
203203

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต
3
1
4
3
1
3
1
3
19
4
4
1
3
3
3

เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
กลศาสตร์และความร้อน
ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รวม
ชีววิทยาของเซลล์
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
มนุษย์กบั เศรษฐกิจและการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1

โครงงาน
สัมมนา 1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

18
4
1
2
1
3
1
2
2

รวม
ปีที่ 4 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
104493 สัมมนา 2
รวม

16
2
2
1
5

ปีที่ 3 104331
104332
104335
104336
104390
104393
202xxx
202xxx

รวม
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์

ภาคการศึกษาที่ 2

104270
203204
235377

หน่วยกิต
เคมี 2
3
ปฏิบัติการเคมี 2
1
แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
4
ชีววิทยา 2
3
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1
ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
3
ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
รวม
19
ชีวเคมี
4
ปฏิบัติการชีวเคมี
1
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
4
ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย
1
วิภาคศาสตร์ของพืช
ชีวสถิติ
2
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
3
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3

202292
101302
104391
104333
104334
104351
104352
104361

รวม
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เตรียมสหกิจศึกษา
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
วิวัฒนาการ

102103
102104
103122
104173
104174
105112
105197
203102
109201
109204
104221
104222

18
2
3
1
4
1
4
1
4

รวม
104xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน

20
4

รวม

4

102121
102122
103141
104105
104106
202108
202109
202201
104241
104242
104312
104323
104324
202203
203305

ภาคการศึกษาที่ 3
เคมีอินทรีย์ 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
วิธีเชิงสถิติ
พันธุศาสตร์พื้นฐาน
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน
การรู้ดิจิทัล
ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
ทักษะชีวิต
รวม

หน่วยกิต
4
1
3
4
1
2
1
3
19
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
4
ปฏิบัติการการจัดระบบและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
1
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
2
สรีรวิทยาของพืช
4
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
1
มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานในอนาคต
3
รวม

104392 สหกิจศึกษา 1
หรือ
104492 โครงการวิจัย

8

รวม
101303 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล

รวมหน่วยกิตทัง้ หลักสูตร 167 หน่วยกิต

23
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

18
8

รวม

8
3

3

แนะนาให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีแผนการศึกษา ดังนี้
ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3

ปีที่ 1 102101
102102
103121
104171
104172
105111
105196
203101

เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
กลศาสตร์และความร้อน
ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3
1
4
3
1
3
1
3

102103
102104
103122
104173
104174
105112
105197
203102

เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3
1
4
3
1
3
1
3

102121
102122
103141
104105
104106
202108
202109
202201

ปีที่ 2 104211
108201
108202
202202
202207
203203

รวม
ชีววิทยาของเซลล์
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
มนุษย์กบั เศรษฐกิจและการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1

19
4
4
1
3
3
3

รวม
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ของพืช
104270 ชีวสถิติ
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

19
4
1
4
1

รวม
104241 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
104242 ปฏิบัตกิ ารการจัดระบบและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
104312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
104323 สรีรวิทยาของพืช
104324 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานในอนาคต

รวม
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
โครงงาน
สัมมนา 1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

18
4
1
2
1
3
1
21
2

รวม
ปีที่ 4 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
104493 สัมมนา 2

16
2
2
1

ปีที่ 3 104331
104332
104335
104336
104390
104393
202xxx
202xxx

ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์

รวม

5

109201
109204
104221
104222

202292
101302
104391
104333
104334
104351
104352
104361

รวม
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เตรียมสหกิจศึกษา
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
วิวัฒนาการ

รวม
104xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ก)
รวม

2
3
3
18
2
3
1
4
1
4
1
4
20
4
4

เคมีอินทรีย์ 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
วิธีเชิงสถิติ
พันธุศาสตร์พื้นฐาน
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน
การรู้ดิจิทัล
ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
ทักษะชีวิต

รวม
104392 สหกิจศึกษา 1
หรือ
104492 โครงการวิจัย

รวมหน่วยกิตทัง้ หลักสูตร 175 หน่วยกิต

24
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

4
1
3
4
1
2
1
3
19
4
1
2
4
1
3
3
18
8
8

รวม
101303 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค
ดิจิทัล
xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ก)

8

หน่วยกิต

รวม

8
3
4
7

แนะนาให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะกับผู้ประกอบการ มีแผนการศึกษา ดังนี้
ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3

ปีที่ 1 102101
102102
103121
104171
104172
105111
105196
203101

เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
กลศาสตร์และความร้อน
ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3
1
4
3
1
3
1
3

102103
102104
103122
104173
104174
105112
105197
203102

เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3
1
4
3
1
3
1
3

102121
102122
103141
104105
104106
202108
202109
202201

ปีที่ 2 104211
108201
108202
202202
202207
203203

รวม
ชีววิทยาของเซลล์
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
มนุษย์กบั เศรษฐกิจและการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1

19
4
4
1
3
3
3

รวม
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ของพืช
104270 ชีวสถิติ
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
รวม

19
4
1
4
1

รวม
104241 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
104242 ปฏิบัตกิ ารการจัดระบบและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
104312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
104323 สรีรวิทยาของพืช
104324 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานในอนาคต
รวม

19
4
1

4
1
2
1
3
1
2
2
16

202292
101302
104391
104333
104334
104351
104352
104361

2
3
1
4
1
4
1
4
20

104392 สหกิจศึกษา 1
หรือ
104492 โครงการวิจัย

8

2
2
1
4
9

104494 สหกิจศึกษา 2

8

101303 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค
ดิจิทัล

รวม
ปีที่ 3 104331
104332
104335
104336
104390
104393
202xxx
202xxx

18

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์

โครงงาน
สัมมนา 1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม

ปีที่ 4 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
104493 สัมมนา 2
104xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
รวม

109201
109204
104221
104222

ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เตรียมสหกิจศึกษา
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
วิวัฒนาการ
รวม

รวม

2
3
3
18

เคมีอินทรีย์ 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
วิธีเชิงสถิติ
พันธุศาสตร์พื้นฐาน
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน
การรู้ดิจิทัล
ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
ทักษะชีวิต

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตทั้งหลักสูตร 175 หน่วยกิต

25
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

2
4
1
3
3
18

8

รวม

8

4
1
3
4
1
2
1
3

รวม

8

3

3

แนะนาให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ผู้ที่ต้องการบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการกับพื้นฐานการประกอบการ
ธุรกิจและนวัตกรรม มีแผนการศึกษา ดังนี้
ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ปีที่ 1 102101
102102
103121
104171
104172
105111
105196
203101

เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
กลศาสตร์และความร้อน
ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3
1
4
3
1
3
1
3

102103
102104
103122
104173
104174
105112
105197
203102

ปีที่ 2 104211
108201
108202
202202
202207
203203

รวม
ชีววิทยาของเซลล์
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
มนุษย์กบั เศรษฐกิจและการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1

19
4
4
1
3
3
3

รวม
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ของพืช
104270 ชีวสถิติ
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รวม
ปีที่ 3 104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
104332 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
104335 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
104336 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
104390 โครงงาน
104393 สัมมนา 1
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม

18
4
1
2
1
3
1
2
2
16

ปีที่ 4 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
104493 สัมมนา 2
xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ข)

2
2
1
4

รวม

9

เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

109201
109204
104221
104222

202292
101302
104391
104333
104334
104351
104352
104361

รวม
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เตรียมสหกิจศึกษา
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
วิวัฒนาการ
รวม

104xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ข)

รวม

หน่วยกิต
3
1
4
3
1
3
1
3
19
4
1
4
1
2
3
3
18
2
3
1
4
1
4
1
4
20
4
4

ภาคการศึกษาที่ 3
102121
102122
103141
104105
104106
202108
202109
202201

เคมีอินทรีย์ 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
วิธีเชิงสถิติ
พันธุศาสตร์พื้นฐาน
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน
การรู้ดิจิทัล
ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
ทักษะชีวิต
รวม

104241 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
104242 ปฏิบัตกิ ารการจัดระบบและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
104312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
104323 สรีรวิทยาของพืช
104324 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานในอนาคต
รวม
104392 สหกิจศึกษา 1
หรือ
104492 โครงการวิจัย
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2
4
1
3
3
18

8

รวม

รวมหน่วยกิตทัง้ หลักสูตร 175 หน่วยกิต

4
1
3
4
1
2
1
3
19
4
1

8

101303 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค
ดิจิทัล

8

หน่วยกิต

รวม

8
3

3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 ทางด้านการวิจัย พื้นฐานและประยุกต์ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์กับ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในทางที่ดีขึ้น
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
อะตอม นิวเคลียร์ อนุภาคมูลฐาน และดาราศาสตร์ โดยผ่านทางวิธีการทางคณิตศาสตร์และการจาลองทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัย การประยุกต์หลักการทางฟิสิกส์ในอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพื้นฐาน การใช้อุปกรณ์ทดลองขนาดใหญ่ที่มีความ
ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทางด้านเครื่องเร่งอนุภาค สสารควบแน่น แสงซินโครตรอน และวัสดุนาโน
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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
3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองตรงตามความสนใจ
ดังนี้
5.1.1 กลุ่มวิชาเน้นศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความพร้อมของนักศึกษาสาหรับการศึกษาและทาวิจัยในระดับ
บัณ ฑิต ศึก ษา โดยนั ก ศึก ษาสามารถเลือกลงเรีย นรายวิชาในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาได้ และ รองรับการสาเร็จการศึ กษาในหลักสูต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
5.1.2 กลุ่มวิชาเน้นสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทางานจริง และสร้างความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการทางานทันที
เมื่อสาเร็จการศึกษา
5.1.3 กลุ่มวิชาเน้นเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่ มเพาะนัก ศึก ษาให้พร้อมเป็ นผู้ประกอบการโดยใช้พื้นฐานด้านฟิ สิก ส์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีผู้ประกอบการจริงมีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษา และรองรับการสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
ทั้งนี้ นักศึกษาอาจเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้จากหลายกลุ่มวิชา
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แผนการศึกษา 4 ปีของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102101 เคมี 1
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
104171 ชีววิทยา 1
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
105111 กลศาสตร์และความร้อน
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความ
ร้อน
203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105201 พื้นฐานการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับนักฟิสิกส์
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
105215 ฟิสิกส์ความร้อน
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม

รวม 17 หน่วยกิต

นก.
3
1
4
3
1
3
1
3

นก.
4
4
4
3
2

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102103 เคมี 2
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
104173 ชีววิทยา 2
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุค
ใหม่
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและ
ฟิสกิ ส์ยุคใหม่
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105202 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 2
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รวม 19 หน่วยกิต

นก.
3
1
4
3
1
3

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103141 วิธีเชิงสถิติ
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
105107 บทนาสู่โลกฟิสกิ ส์
105108 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
202201 ทักษะชีวิต

นก.
3
4
2
3
2
1
3

1
3
นก.
3
4
4
2
3
3

รวม 18 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
105216 คลื่น
105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมือง
โลก
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานใน
อนาคต
รวม 18 หน่วยกิต
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นก.
4
2
4
2
3
3

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 2
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
202xxx วิชาเลือกศึกษาทัว่ ไป

นก.
4
2
4
3
2

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
105391 เตรียมสหกิจศึกษา
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
202xxx วิชาเลือกศึกษาทัว่ ไป
รวม 12 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์

นก.
3
1
4
2
2

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
105395 โครงงาน
202203 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา
202xxx วิชาเลือกศึกษาทัว่ ไป

รวม 15 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
105492 โครงการวิจัย หรือ 105491
8
4 105493 สัมมนาฟิสิกส์
สหกิจศึกษา 1
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม 8 หน่วยกิต
รวม 4 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+10)+(8+4+5) = 56 + 54 + 37 + 17 = 164 หน่วยกิต
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นก.
3
3
4

นก.
2
3

แนะนาให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนการศึกษา
ดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102101 เคมี 1
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
104171 ชีววิทยา 1
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
105111 กลศาสตร์และความร้อน
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความ
ร้อน
203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105201 พื้นฐานการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับนักฟิสิกส์
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
105215 ฟิสิกส์ความร้อน
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม

รวม 17 หน่วยกิต

นก.
3
1
4
3
1
3
1
3

นก.
4
4
4
3
2

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102103 เคมี 2
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
104173 ชีววิทยา 2
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุค
ใหม่
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและ
ฟิสกิ ส์ยุคใหม่
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105202 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 2
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รวม 19 หน่วยกิต

นก.
3
1
4
3
1
3

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103141 วิธีเชิงสถิติ
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
105107 บทนาสู่โลกฟิสกิ ส์
105108 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
202201 ทักษะชีวิต

นก.
3
4
2
3
2
1
3

1
3
นก.
3
4
4
2
3
3

รวม 18 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
105216 คลื่น
105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมือง
โลก
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานใน
อนาคต
รวม 18 หน่วยกิต

31
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นก.
4
2
4
2
3
3

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 2
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
202xxx วิชาเลือกศึกษาทัว่ ไป

นก.
4
2
4
3
2

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
3 105395 โครงงาน
เทคโนโลยี
202203 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
105391 เตรียมสหกิจศึกษา
1
พัฒนา
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
4 202xxx วิชาเลือกศึกษาทัว่ ไป
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2
202xxx วิชาเลือกศึกษาทัว่ ไป
2
รวม 15 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
105492 โครงการวิจัย
8 105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
4 105493 สัมมนาฟิสิกส์
105xxx วิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
4 105xxx วิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม 12 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+10)+(12+8+5) = 56 + 54 + 37 + 25 = 172 หน่วยกิต
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นก.
3
3
4

นก.
2
3

แนะนาให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นสหกิจศึกษา มีแผนการศึกษาดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102101 เคมี 1
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
104171 ชีววิทยา 1
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
105111 กลศาสตร์และความร้อน
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความ
ร้อน
203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105201 พื้นฐานการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับนักฟิสิกส์
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
105215 ฟิสิกส์ความร้อน
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม

รวม 17 หน่วยกิต

นก.
3
1
4
3
1
3
1
3

นก.
4
4
4
3
2

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102103 เคมี 2
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
104173 ชีววิทยา 2
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุค
ใหม่
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและ
ฟิสกิ ส์ยุคใหม่
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105202 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 2
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รวม 19 หน่วยกิต

นก.
3
1
4
3
1
3

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103141 วิธีเชิงสถิติ
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
105107 บทนาสู่โลกฟิสกิ ส์
105108 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
202201 ทักษะชีวิต

นก.
3
4
2
3
2
1
3

1
3
นก.
3
4
4
2
3
3

รวม 18 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
105216 คลื่น
105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมือง
โลก
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานใน
อนาคต
รวม 18 หน่วยกิต
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นก.
4
2
4
2
3
3

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 2
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
202xxx วิชาเลือกศึกษาทัว่ ไป
รวม 15 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
105395 โครงงาน
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
202xxx วิชาเลือกศึกษาทัว่ ไป

นก.
4
2
4
3
2

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
105391 เตรียมสหกิจศึกษา
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป
รวม 12 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
105495 สหกิจศึกษา 2

นก.
3

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
105491 สหกิจศึกษา 1

นก.
8

1
4
2
2

รวม 8 หน่วยกิต
นก.
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
3
8 105493 สัมมนาฟิสิกส์
2
202203 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
4
พัฒนา
202xxx วิชาเลือกศึกษาทัว่ ไป
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม 9 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+8)+(9+8+10) = 56 + 54 + 35 + 27 = 172 หน่วยกิต
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นก.
2
3
2
3

แนะนาให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นเป็นผู้ประกอบการ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนการศึกษา ดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102101 เคมี 1
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
104171 ชีววิทยา 1
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
105111 กลศาสตร์และความร้อน
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความ
ร้อน
203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105201 พื้นฐานการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับนักฟิสิกส์
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
105215 ฟิสิกส์ความร้อน
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม

รวม 17 หน่วยกิต

นก.
3
1
4
3
1
3
1
3

นก.
4
4
4
3
2

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102103 เคมี 2
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
104173 ชีววิทยา 2
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุค
ใหม่
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและ
ฟิสกิ ส์ยุคใหม่
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105202 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 2
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รวม 19 หน่วยกิต

นก.
3
1
4
3
1
3

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103141 วิธีเชิงสถิติ
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
105107 บทนาสู่โลกฟิสกิ ส์
105108 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
202201 ทักษะชีวิต

นก.
3
4
2
3
2
1
3

1
3
นก.
3
4
4
2
3
3

รวม 18 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
105216 คลื่น
105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมือง
โลก
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานใน
อนาคต
รวม 18 หน่วยกิต

35
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

นก.
4
2
2
3
3

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 2
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป

นก.
4
2
4
3
2

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
105391 เตรียมสหกิจศึกษา
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป
รวม 12 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป
2055xx วิชาเลือกสาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจ

นก.
3

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
105491 สหกิจศึกษา 1

นก.
8

1
4
2
2

รวม 15 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
105395 โครงงาน
3
4 105493 สัมมนาฟิสิกส์
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
4
4 202203 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
2055xx วิชาเลือกสาหรับผู้ประกอบ
4
พัฒนา
ธุรกิจ
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม 11 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+8)+(11+8+8) = 56 + 54 + 35 + 27 = 172 หน่วยกิต
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นก.
2
3
3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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
วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาทางด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นวิชาที่มี การบูรณาการเอาเนื้อหาสาระ 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
1.3.1 เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และ
พัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ไปคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทางด้านการวิจัยเบื้องต้น
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและมี คุ ณ ธรรมในการประกอบอาชี พ พร้ อ มทั้ ง มี
จิตสาธารณะในการรับใช้สังคม
แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง โดยเป็นนักวิท ยาศาสตร์การกีฬา หรือ ผู้นาการออก
กาลังกาย (Exercise Instructor) ในองค์กรและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
4. โรงเรียนกีฬา
5. ศูนย์สุขภาพ โรงแรม รีสอร์ท
6. บริษัทที่ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์กีฬา
7. โรงพยาบาลและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ และตาบล
9. สมาคมกีฬา สโมสรกีฬา
10. ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีใจรักทางด้ านการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬา
กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
168
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 38
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
15
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
8
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 113
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22
- กลุ่มวิชาแกน
20
- กลุ่มวิชาบังคับ
63
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 8
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9
- เตรียมสหกิจศึกษา
1
- สหกิจศึกษา
8
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 8

หน่วยกิต
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 : 0-4422-4158 โทรสาร : 0-4422-4185
Website : www.sut.ac.th/science/SportsScience
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จานวน 168 หน่วยกิต
(เน้นเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)
ชั้นปี

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
114141 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
114142 ทักษะและวิทยาศาสตร์
การกีฬาทางน้า
202203 มนุษย์กบั สังคมและสิ่งแวดล้อม
203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

รวม
102105 เคมีอินทรีย์
103104 สถิติเบื้องต้น
114241 ทักษะและวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประเภททีม
111205 สรีรวิทยาพื้นฐาน
111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพื้นฐาน
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
202207 มนุษย์กบั เศรษฐกิจและการ
พัฒนา
รวม

หน่วยกิต
4
1
3
2
3
3

16
3
3
2
3
1
3
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2
แคลคูลัส 1
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ทักษะและวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประเภทแร็กเก็ต
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

103101
104101
104102
114143

รวม
109201 ชีวเคมี
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
114243 สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
และกีฬา
114244 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออก
กาลังกายและกีฬา
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
4
4
1
2
3
2
2
18
4
1
3
1
3
2
3
17
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ภาคการศึกษาที่ 3
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
114144 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรีฑาประเภทลู่และลาน
110103 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
พื้นฐาน
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
รวม
114245 จิตวิทยาการกีฬา
114246 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา
114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
114242 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประเภทประกอบจังหวะ
114248 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานใน
อนาคต

หน่วยกิต
4
1
2

รวม

15

3
1
2
1
14
3
1
3
2
3
3

ชั้นปี

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
114342 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการ
กีฬา
114343 โภชนศาสตร์การกีฬา
114344 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
114345 การออกแบบโปรแกรมการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา
114353 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา 1
114350 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
รวม
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
114490 เตรียมสหกิจศึกษา
114441 การจัดการกีฬาและการตลาด
114442 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและ
การตลาด
114444 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
114xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา
รวม

หน่วยกิต
3
1
3
1
3
3

ภาคการศึกษาที่ 2
114346 โปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ
114352 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
114348 หลักการฝึกด้วยน้าหนัก
114351 การบาดเจ็บทางการกีฬา
114xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3
3
3
3
2
2

ภาคการศึกษาที่ 3
114347 การเป็นผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคล
114349 การออกกาลังกายกลุ่ม
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมือง
โลก
202201 ทักษะชีวิต
114xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3
2
3
3
2
3

2
16
2
1
1
3
1

รวม
114491 สหกิจศึกษา 1

16
8

รวม
114xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา

16
2

รวม

8

รวม

2

2
2
12
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จานวน 168 หน่วยกิต
(เน้นเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา)
ชั้นปี

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
114141 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
114142 ทักษะและวิทยาศาสตร์
การกีฬาทางน้า
202203 มนุษย์กบั สังคมและสิ่งแวดล้อม
203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

รวม
102105 เคมีอินทรีย์
103104 สถิติเบื้องต้น
114241 ทักษะและวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประเภททีม
111205 สรีรวิทยาพื้นฐาน
111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพื้นฐาน
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
202207 มนุษย์กบั เศรษฐกิจและการ
พัฒนา
รวม

หน่วยกิต
4
1
3
2
3
3

16
3
3
2
3
1
3
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2
แคลคูลัส 1
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ทักษะและวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประเภทแร็กเก็ต
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

103101
104101
104102
114143

รวม
109201 ชีวเคมี
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
114243 สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
และกีฬา
114244 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออก
กาลังกายและกีฬา
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
4
4
1
2
3
2
2
18
4
1
3
1
3
2
3
17
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ภาคการศึกษาที่ 3
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
114144 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรีฑาประเภทลู่และลาน
110103 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
พื้นฐาน
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
รวม
114245 จิตวิทยาการกีฬา
114246 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา
114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
114242 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประเภทประกอบจังหวะ
114248 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานใน
อนาคต

หน่วยกิต
4
1
2

รวม

15

3
1
2
1
14
3
1
3
2
3
3

ชั้นปี

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
114342 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการ
กีฬา
114343 โภชนศาสตร์การกีฬา
114344 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
114345 การออกแบบโปรแกรมการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา
114353 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา 1
114350 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
รวม
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
114490 เตรียมสหกิจศึกษา
114441 การจัดการกีฬาและการตลาด
114442 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและ
การตลาด
114444 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
114xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา
รวม

หน่วยกิต
3
1
3
1
3
3

ภาคการศึกษาที่ 2
114346 โปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ
114352 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
114348 หลักการฝึกด้วยน้าหนัก
114351 การบาดเจ็บทางการกีฬา
114xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3
3
3
3
2
2

ภาคการศึกษาที่ 3
114347 การเป็นผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคล
114349 การออกกาลังกายกลุ่ม
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมือง
โลก
202201 ทักษะชีวิต
114xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3
2
3
3
2
3

2
16
2
1
1
3
1

รวม
114491 สหกิจศึกษา 1

16
8

รวม
114xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา

16
2

รวม

8

รวม

2

2
2
12
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จานวน 168 หน่วยกิต
(เน้นเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ)
ชั้นปี

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
114141 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
114142 ทักษะและวิทยาศาสตร์
การกีฬาทางน้า
202203 มนุษย์กบั สังคมและสิ่งแวดล้อม
203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

รวม
102105 เคมีอินทรีย์
103104 สถิติเบื้องต้น
114241 ทักษะและวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประเภททีม
111205 สรีรวิทยาพื้นฐาน
111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพื้นฐาน
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
202207 มนุษย์กบั เศรษฐกิจและการ
พัฒนา
รวม

หน่วยกิต
4
1
3
2
3
3

16
3
3
2
3
1
3
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2
แคลคูลัส 1
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ทักษะและวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประเภทแร็กเก็ต
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

103101
104101
104102
114143

รวม
109201 ชีวเคมี
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
114243 สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
และกีฬา
114244 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออก
กาลังกายและกีฬา
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
4
4
1
2
3
2
2
18
4
1
3
1
3
2
3
17
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ภาคการศึกษาที่ 3
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
114144 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรีฑาประเภทลู่และลาน
110103 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
พื้นฐาน
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
รวม
114245 จิตวิทยาการกีฬา
114246 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา
114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
114242 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประเภทประกอบจังหวะ
114248 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานใน
อนาคต

หน่วยกิต
4
1
2

รวม

15

3
1
2
1
14
3
1
3
2
3
3

ชั้นปี

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
114342 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการ
กีฬา
114343 โภชนศาสตร์การกีฬา
114344 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
114345 การออกแบบโปรแกรมการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา
114353 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา 1
114350 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
รวม
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
114490 เตรียมสหกิจศึกษา
114441 การจัดการกีฬาและการตลาด
114442 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและ
การตลาด
114444 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
2055xx วิชาเลือกเฉพาะด้านสาหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
รวม

หน่วยกิต
3
1
3
1
3

ภาคการศึกษาที่ 2
114346 โปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ
114352 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
114348 หลักการฝึกด้วยน้าหนัก
114351 การบาดเจ็บทางการกีฬา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3
3
3
3
2

ภาคการศึกษาที่ 3
114347 การเป็นผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคล
114349 การออกกาลังกายกลุ่ม
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมือง
โลก
202201 ทักษะชีวิต
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3
2
3
3
3

3
2
16
2
1
1
3
1

รวม
114491 สหกิจศึกษา 1

14
8

รวม

8

รวม
2055xx วิชาเลือกเฉพาะด้านสาหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจ

14
4

2
4
14
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รวม

4

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
1(1-0-6)
(Science Colloquium)
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
ศูน ย์ วิจั ย ต่ าง ๆ ทั้ ง นี้ ป ระสบการณ์ เหล่ านี้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม มุ ม มองด้ า น
สหวิท ยาการให้ กั บนั ก ศึ ก ษา และช่ วยให้ นัก ศึก ษาเห็ นถึ งทิ ศทางที่
ตนเองจะทุ่มเทให้ในอนาคต นักศึกษาจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิดและ
การสื่อสารผ่านการเยี่ยมชม การอภิปรายร่วมกัน และการบันทึกของ
นักศึกษาแต่ละคน
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)
(Frontiers of Science and Technology)
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
ในปั จ จุ บัน เช่น นาโนวิท ยาและนาโนเทคโนโลยี พลั งงานทดแทน
และเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้นหัวข้อบรรยายเหล่านี้เป็นสหวิทยาการ
สามารถช่วยเพิ่มความรู้และมุมมองด้านสหวิทยาการให้กับนักศึกษา
และช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น ถึ ง ทิ ศ ทางที่ ต นเองจะทุ่ ม เทให้ ง านด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต
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

46
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

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.
102101 เคมี 1
3(3-0-6)
(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.
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
(Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 102101 เคมี 1 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง เทคนิ ค
พื้นฐานในการทาปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส สมบัติของของเหลว
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.
102103 เคมี 2
3(3-0-6)
(Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 102101 เคมี 1
สมดุลของกรด–เบส เทอร์โมไดนามิก ส์และการประยุกต์
ทางเคมี เคมีไฟฟ้า เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ โลหะแทรนซิชันและ
สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ 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.
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-0)
(Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการหา
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน อุณหเคมี เคมีเทคนิคใน
การทาภาพพิมพ์เขียว เคมีไฟฟ้า สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยา
ของสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน การทดสอบสารประกอบของ
สิ่งมีชีวิต และเคมีสิ่งแวดล้อม
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.
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102105 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
1(1-0-2)
(Laboratory Safety)
วิชาบังคับก่อน : 102101 เคมี 1
ข้อปฏิบัติทั่วไปเกี่ ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติก าร
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.
102106 การเขียนงานวิจัยทางเคมี
2(2-0-4)
(Research Writing in Chemistry)
วิชาบังคับก่อ น : 102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ หรือ
เรียนควบคู่กัน
นักศึกษาจะได้เรียนหลักการเขียนเพื่อนาเสนองานวิจัยทาง
เคมีป ระเภทต่าง ๆ อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ เช่น บทคัด ย่อ บทคัดย่ อ
แบบขยาย โปสเตอร์ บทความวิจัยแบบสั้น บทความวิจัย แบบยาว
การเขียนปริทัศน์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ ยวกับจรรยาบรรณในการ
เขียนเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก วิธีการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย และการ
อ้างอิงที่เหมาะสม
Students will learn method to write effectively
to present research work in chemistry in various forms,
e.g., abstract, extended abstract, poster, short article, long
article and review. Students will also learn ethics in
writing to avoid plajiarism, how to access research
information and databases, and how to cite appropriately.
102121 เคมีอินทรีย์ 1
(Organic Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2

4(4-0-8)

พันธะเคมีและทฤษฎีกรด-เบส โครงสร้างและสมบัติโดยทั่วไป
ของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ ชันต่าง ๆ กั น โครงสร้างและคอนฟอร์เมชัน
ของแอลเคน จลนพลศาสตร์และสารมัธยันตร์ของปฏิกิริยาเคมี สเตอริโอ
เคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์และปฏิกิริยาการ
ขจัดของแอลคิลเฮไลด์ ตลอดจนโครงสร้าง การสังเคราะห์ และปฏิกิริยา
ของแอลคีน แอลไคน์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อีพอกไซด์ และไทโออีเทอร์
Chemical bonding and acid-base theories,
structures and general properties of organic compounds
with various functional groups, structures and
conformations of alkanes, kinetics and intermediates of
chemical reactions, stereochemistry, mechanisms of
nucleophilic substitution and elimination reactions of alkyl
halides, as well as structures, syntheses, and reactions of
alkenes, alkynes, alcohols, ethers, epoxides, and
thioethers.
102122 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1(0-3-0)
(Organic Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 102121 เคมีอินทรีย์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
เทคนิคปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ การหาจุด
หลอมเหลว การหาจุ ด เดื อ ด การตกผลึ ก การสกั ด ของเหลวด้ ว ย
ของเหลว การกลั่น ธรรมดา การกลั่นลาดับส่วน การกลั่นด้วยไอน้า
โครมาโทกราฟีผิวบางและคอลัมน์ การรีฟลักซ์ และการทดสอบทาง
เคมีเชิงคุณภาพ
Introduction to organic laboratory techniques
including determination of melting point, determination of
boiling point, recrystallization, liquid/liquid extraction,
simple distillation, fractional distillation, steam distillation,
thin-layer and column chromatography, reflux, and
qualitative chemical tests.
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102131 เคมีวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
(Analytical Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 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.
102132 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
1(0-3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 102131 เคมีวิเคราะห์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
การวิ เคราะห์ โ ดยน้ าหนั ก การไทเทรตกรด-เบส การ
ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิ ด สารเชิ ง ซ้ อ น การ
ไทเทรตแบบรีดอกซ์ การไทเทรตแบบการวัดศักย์ไฟฟ้า
Laboratory work includes gravimetric analysis,
acid-base titration, precipitation titration, complexation
titration, redox titration and potentiometry.
102211 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
(Inorganic Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2
ทฤษฎี กลุ่มและสมมาตรเชิงโมเลกุ ลเบื้องต้น พอยท์ก รุ๊ป
ตารางการคูณ และอัต ลัก ษณ์ แนวคิดเกี่ ย วกั บ อะตอมและโมเลกุ ล
ทฤษฎี พั น ธะ ได้ แ ก่ ทฤษฎี เวเลนซ์ บ อนด์ แ ละทฤษฎี อ อร์บิ ทั ล เชิ ง

โมเลกุ ล สถานะพลั ง งานเชิ ง อะตอมและโมเลกุ ล กาประยุ ก ต์ ใ ช้
แนวคิดเกี่ ยวกับทฤษฎีกลุ่มในการอธิบ ายออร์บิทัลเชิงโมเลกุล กรด
และเบสในสารละลายน้า กรด-เบสตามนิยามต่าง ๆ ปฏิกิริยารีดอกซ์
ส ม ก า ร ข อ ง เ นิ น ส์ ป ฏิ กิ ริ ย า disproportionation แ ล ะ
comproportionation ไดอะแกรมต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปฏิ กิ ริ ย า
รีดอกซ์ การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยารีดอกซ์ในอุตสาหกรรม
Introduction to group theory and molecular
symmetry; point group; multiplicity table and character table;
concepts of atoms and molecules; bonding theories including
valence bond and molecular orbital theory; applications of
group theory in explaining molecular orbitals and vibrational
spectra; definition of acid and base in aqueous solution;
oxidation and reduction; Nernst equation; disporprotionation
and comporprotionation; diagrams related to redox reaction;
application of redox reaction in industries.
102212 เคมีอนินทรีย์ 2
3(3-0-6)
(Inorganic Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 102211 เคมีอนินทรีย์ 1
เคมีโคออร์ดิเนชัน ประกอบด้วยการเรียกชื่อลิแกนด์ สาร
เชิงซ้อนและไอโซเมอร์ รูปร่างของสารประกอบ ทฤษฎีพันธะ ได้แก่
ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ การสัง เคราะห์และกลไกของ
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, electronic spectra and magnetic properties of
coordination compounds.
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102213 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1(0-3-0)
(Inorganic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102212 เคมีอนินทรีย์ 2 หรือเรียนควบคู่กัน
เนื้ อหาสอดคล้องกั บ หั วข้อทฤษฎีในวิชาเคมีอ นิน ทรีย์ 1
และ 2 เช่น การสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบโคออร์
ดิเนชัน สเปกตราเชิงอิเล็กตรอนของสารประกอบเชิงซ้อน กรด-เบส
ปฏิกิริยารีดอกซ์ การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีอนินทรีย์
Laboratories related to the content in Inorganic
Chemistry I and II such as synthesis and chemical reaction
of coordination compounds; electronic spectra; acid-base
reaction; redox reaction; quantitative analysis.
102223 เคมีอินทรีย์ 2
4(4-0-8)
(Organic Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 102121 เคมีอินทรีย์ 1
วิชาต่อเนื่องจากเคมีอินทรีย์ 1 (102121) อินฟราเรดสเปก
โทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี ระบบคอนจู
เกตและสมมาตรเชิงออร์บิทัล สารประกอบแอโรแมติก ปฏิกิริยาของ
สารประกอบแอโรแมติก คีโตนและแอลดีไฮด์ เอมีน กรดคาร์บ อก
ซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก การควบแน่นและการแทนที่
ในตาแหน่งแอลฟาของสารประกอบคาร์บอนิล
Continuation of Organic Chemistry I (102121).
Infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance
spectroscopy, conjugated systems and orbital symmetry,
aromatic compounds, reactions of aromatic compounds,
ketones and aldehydes, amines, carboxylic acids and their
derivatives, and condensations and alpha substitutions of
carbonyl compounds.

102224 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1(0-3-0)
(Organic Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 102223 เคมีอินทรีย์ 2 หรือเรียนควบคู่กัน
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (102122) เน้น
เรื่องวิธีการสังเคราะห์ ปฏิกิริยา การแยก และการทาให้บริสุทธิ์ของ
สารประกอบอินทรีย์ ตลอดจนการใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีใน
การยืนยันโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์
Continuation of Organic Chemistry Laboratory I
(102122), emphasizing synthetic methods, reactions,
separation, and purification of organic compounds as well
as structural confirmation of organic compounds using
spectroscopic techniques.
102233 เคมีวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
(Analytical Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 102131 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.
.
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102234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
1(0-3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 102233 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.
102241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physical Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2
โครงสร้างและสเปกตราของอะตอม โครงสร้างโมเลกุ ล
สมมาตรของโมเลกุล สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล สเปกตราของการ
หมุ น และการสั่ น การเปลี่ ย นระดั บ พลั ง งานของอิ เ ล็ ก ตรอน
เรโซแนนซ์ เชิ งแม่ เหล็ ก สมบั ติ เชิ งไฟฟ้ าและแม่ เหล็ ก ของโมเลกุ ล
คอลลอยด์และแมโครโมเลกุล
This subject deals with concepts of classical
thermodynamics including first, second and third laws of
thermodynamics and thermochemistry. The course
introduces students to statistical thermodynamics.
Students will learn the basic principles that govern the
statistical thermodynamics and the connections between
microscopic and macroscopic properties. These topics
include probability, the Boltzmann distribution, ensemble
and molecular partition functions. Then, the course will
discuss about properties of gases, properties of solutions,

chemical equilibrium, and phase diagrams. In addition, the
concepts of chemical kinetics are discussed including
basic knowledge of kinetic theory of gases and transport
phenomena, elementary chemical kinetics, and complex
reaction mechanism.
102242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1(0-3-0)
(Physical Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102241 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.
102243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physical Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 102241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
แนวคิดพื้นฐานของสเปกโทรสโกปี ; อันตรกิริยาของคลื่น
แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ ากั บ สสาร; สั ม ประสิ ท ธิ์ไอน์ ส ไตน์ แ ละกฎการเลื อ ก;
สมการชโรดิงเจอร์ ; การประยุก ต์ แบบจาลองทางเคมีควอนตัมใน
สเปกโทรสโกปี [แบบจาลองการสั่นของพันธะ แบบจาลองการหมุน
ของโมเลกุ ล ]; สเปกโตรสโกปี ก ารสั่ น และการหมุ น (อิ น ฟราเรด
รามานและไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี) ; โครงสร้างอะตอมและสเปก
โตรสโกปี อ ะตอม (อะตอมไฮโดรเจนและอะตอมที่ มี ห ลาย
อิเล็กตรอน); โครงสร้างและระดับพลังงานสาหรับโมเลกุล สเปกโตร
สโกปี เรื อ งแสงและวาวแสง; สมมาตรโมเลกุ ล และการประยุ ก ต์
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ในสเปกโตรสปี; สเปกโตรสโกปีเรโซแนนต์เชิงแม่หล็กของอิเล็กตรอน
และนิวเคลียส
Basic concept of spectroscopy; Interaction of
electromagnetic wave with matter; Einstein coefficients
and selection rules; The Schrödinger Equation; Application
of quantum chemistry models on spectroscopy
[Translational, Vibrational and Rotational motion]; The
Vibrational and Rotational Spectroscopy of Molecules
(Infrared, Raman and Microwave spectroscopy); Atomic
structure and atomic spectra (hydrogenic atoms and
many-electron atoms); Molecular Structure and Energy
Levels for Polyatomic Molecules; Electronic Spectroscopy;
Fluorescence and phosphorescence; Molecular symmetry
and application to spectroscopy; Magnetic resonance
spectroscopy of electrons and nuclei.
102271 หลักชีวเคมี 1
3(3-0-6)
(Principles of Biochemistry I)
วิชาบังคับก่อน : 102223 เคมีอินทรีย์ 2
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวเคมี เทอร์โมไดนามิก พันธะเคมี
และหมู่ฟังก์ชันของสารชีวโมเลกุลโครงสร้างและสมบัติของน้า สาร
ชีวโมเลกุล โครงสร้าง หน้าที่ และสมบัติทางเคมีของ กรดอะมิโนและ
โป รตี น โครงสร้ า ง ห น้ าที่ แ ละสมบั ติ ท างเคมี ขอ ง น้ าตาล
คาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน โครงสร้าง ชนิด
หน้าที่และสมบัติทางเคมีของไขมัน ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ และสมบัติ
ทางเคมีของนิวคลอโอไทด์และกรดนิวคลิอิก สมบัติของเอนไซม์ใน
การเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพจลนพลศาตร์ของเอนไซม์ต่อตัวถูกย่อย
ตัวเดียวและตัวยับยั้งชนิดต่าง ๆ การเร่งปฏิกิ ริยาโดยอัลโลสเตีย ริก
เอนไซม์ หน้าที่ของโคเอนไซม์และโคแฟค

Essential background for basic principle of
biochemistry, thermodynamics, chemical bonding,
functional groups, acid-base properties of water and
biomolecules, type of biomolecules (small molecules and
macromolecules), structure, chemical properties and
bonding, functions, and characterization of biomolecules
including amino acids and proteins; monosaccharide,
polysaccharideproperties and complex carbohydrates;
lipid and lipis derivatives; nucleotides and nucleic acids,
enzymes as biocatalysts, single substrate kinetics of
enzymes, kinetics of various types of inhibitors, catalytic
reactions by allosteric enzymes, functions of coenzymes
and co-factors
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.
102272 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 1
1(0-3-0)
(Principles of Biochemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 102223 เคมีอินทรีย์ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน : 102271 หลักชีวเคมี 1
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ ใช้ เทคนิ ค พื้ น ฐาน
และขั้นสูง ในการศึกษาสมบั ติทางของสารชีวโมเลกุ ล และเอนไซม์
เพื่อให้เข้าใจหลักการและทฤษฎีของศาสตร์ในสาขาชีวเคมี
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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
102273 หลักชีวเคมี 2
3(3-0-6)
(Principles of Biochemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 102271 หลักชีวเคมี 1
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน : 102274 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 2
เมแทบอลิซึมของกรดไขมันและลิพิด การสลายไขมันจาก
สารอาหารและการควบคุ ม การสลายไขมั น สะสมในร่ า งกาย
กระบวนการบี ต าออกซิ เดชั น การสั ง เคราะห์ ไ ขมั น สะสม การ
สั ง เคราะห์ โ คเลสเตอรอล น้ าดี และฮอร์ โ มนต่ า ง ๆ ที่ ส ร้ า งจาก
โคเลสเตอรอล เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนและโปรตีน การย่อยและ
สลาย โปรตี น การล าเลี ย งและดู ด ซั บ กรดอะมิ โ น การสลายกรด
อะมิโน วัฐจักรยูเรีย เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตจากสารอาหาร
วิถี ไกลโคไลซิ ส วิถี ก ลู โคนี โอเจเนซิ ส การควบคุ ม ภาวะสมดุ ล ของ
ระดับน้าตาลในเลือด วิถีเพนโตสฟอตเฟต ไกลโคจีโนไลซิสและไกลโค
เจเนซิส การสร้างพลังงานในสภาวะมีออกซิเจนผ่านวัฏจักรเครปส์
และกระบวนการหายใจของเซลล์ การสร้างพลังงานในสภาวะที่เซลล์
ขาดออกซิเจน การควบคุม กระบวนการเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล
เช่น กระบวนการสังเคราะห์และสลายกรดอะมิโน และ โปรตีน การ
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต วัฏจักรกรดซิตริก การ
หายใจระดั บ เซลล์ กระบวนการสังเคราะห์ แ สง ปฏิ กิ ริ ย าการตรึ ง
คาร์ บ อนไดออกไซด์ วิ ถี เ พนโตสฟอสเฟต และการควบคุ ม
กระบวนการเมแทบอลิซึม กระบวนการเมแทบอลิซึมของนิวคลีโอ

ไทด์ และกรดนิวคลิอิก กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
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
Metabolism of fatty acid and lipid, beta-oxidation,
synthesis of fatty acids and chlocesterols, bile salts and
hormones; metabolism of amino acid and protein, protein
digestion and absorption, protein degradation, amino acids
degradation and urea cycle; metabolism of carbohydrate,
glycolysis, pentose phosphate pathway, citric acid cycle &
respiration; photosynthesis, Calvin cycle; metabolic control;
metabolism of nucleotides and nucleic acids; 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.
102274 ปฏิบัติหลักชีวเคมี 2
1(0-3-0)
(Principles of Biochemistry Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 102271 หลักชีวเคมี 1
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน : 102273 หลักชีวเคมี 2
เทคนิ ค ทางพั น ธุ วิ ศ วกรรมประกอบด้ ว ย การโคลนนิ่ ง
โมเลกุล ชีวสารสนเทศศาสตร์ การขยายจานวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิค
พี ซีอ าร์ การหาล าดั บ ดี เอ็ น เอ การผลิ ต เรคคอมบิ เนนโปรตี น และ
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กระบวนการหาโครงสร้างโปรตีน โครงสร้างของเมมเบรนชี วภาพ
ชนิดและหน้าที่โปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์ รวมทั้งกลไกการลาเลียงสาร
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และปฏิบัติการในหัวข้อที่สอดคล้องกับทฤษฎี
Molecular cloning, bioinformatics, PCR, DNA
sequencing, recombinant protein expression; protein
structure determination methods, biological membrane,
proteins in biological membranes; membrane transfer
mechanisms and laboratory on topics conforming to
theory.
102314 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Inorganic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102212 เคมีอนินทรีย์ 2
ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก พลังงานในของแข็ง การ
สังเคราะห์ การวิเคราะห์โครงสร้างและลักษณะทางกายภาพ สมบัติ
ของของแข็งกลุ่มต่าง ๆ การศึกษาสมบัติของสารประกอบอนินทรีย์
สมบัติของวัสดุไฮบริด สมบั ติการเร่งปฏิกิ ริย า และการประยุกต์ใน
อุตสาหกรรม
Inorganic solids; crystal structure; energy in
solids; preparation; physical properties and their
characterizations; properties of different types of solids
and the characterization techniques. Properties of hybrid
materials, catalysis and application in industry
102315 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
1(0-3-0)
(Advanced Inorganic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102314 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง หรือเรียนควบคู่กัน
เนื้ อหาสอดคล้องกั บ หั วข้อทฤษฎีในวิชาเคมีอ นิน ทรีย์ 3
เช่น การสังเคราะห์และปฏิกิ ริย าเคมีของของแข็งชนิดต่าง ๆ วัสดุ
ไฮบริด เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ของแข็ง

Laboratories related to the content in Advanced
Inorganic Chemistry such as synthesis and chemical
reaction of solids; instruments and techniques in solids
characterizations.
102325 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Organic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102223 เคมีอินทรีย์ 2
วิชาต่อเนื่องจากเคมีอินทรีย์ 1 (102121) และเคมีอินทรีย์ 2
(102223) หลักเกณฑ์ที่ต้องคานึงถึงในการเกิดพันธะ (ได้แก่ พลังงาน
พั น ธะกั บ สมการวานท์ ฮ อฟฟ์ แ ละความร้ อ นของการแตกตั ว เป็ น
อะตอม ความยาวพันธะกั บปัจจัยที่มีผลต่อความยาวพันธะ รูปร่าง
โมเลกุ ล มุมพันธะกั บทฤษฎีก ารผลักของอิเล็ก ตรอนคู่ในวงเวเลนซ์
และไฮบริไดเซชันผันแปร การหมุนได้ของพันธะ สภาพขั้วของโมเลกุล
กับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพขั้วของโมเลกุล การกระจายของอิเล็กตรอน
ในพันธะอันเนื่องมาจากฟิลด์เอฟเฟก อินดักทีฟเอฟเฟก เรโซแนนซ์
เอฟ เฟก มีโซ เมอริกเอฟเฟก ไฮเปอร์คอนจูเกชันเอฟเฟก และพันธะ
ไฮโดรเจน) ปัจ จัย ที่ มี ผลต่ อสภาพกรดและเบสของสารตามทฤษฎี
กรด-เบสเบรินสเตด-ลาวรี ปัจ จัยที่มีผลต่อความแข็งและความอ่อน
ของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด-เบสลิวอิส ความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
พลังงานอิสระ ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตรเชิงออร์บิทัลกับ
ปฏิกิริยาอิเล็กโทรไซคลิก ปฏิกิริยาไซโคลแอดดิชัน และการจัดเรียง
ตัวใหม่แบบซิก มาโทรปิ ก การศึก ษาเชิงกลไกของปฏิกิ ริย าอินทรีย์
แบบนอนไคเนติก ความเสถียรและการเกิดของสารมัธยันตร์ที่ว่องไว
ได้แก่ คาร์โบแคตไอออน อนุมูลอิสระ คาร์แบนไอออน และคาร์บีน
ตลอดจนการจัดเรียงตัวใหม่แบบต่าง ๆ ของสารอินทรีย์
Continuation of Organic Chemistry I (102121) and
Organic Chemistry II (102223). Considerations in bond
formation (including bond energy related with van’t Hoff
equation and heat of atomization, bond length and
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factors affecting it, shape of molecule, bond angle related
with valence-shell-electron-pair-repulsion theory and
variable hybridization, rotation of bond, polarity and
factors affecting it, electron availability in bond related
with field effect, inductive effect, resonance effect,
mesomeric effect, hyperconjugation effect, and hydrogen
bond), factors affecting acidity and basicity of compounds
according to Br nsted-Lowry acid-base theory, factors
affecting hardness and softness of acids and bases
according to Lewis acid-base theory, linear free energy
relationships, molecular orbital theory, orbital symmetry
and electrocyclic reactions, cycloaddition reactions, and
sigmatropic rearrangements, nonkinetic studies of organic
reaction mechanisms, stabilities and formations of reactive
intermediates including carbocations, free radicals,
carbanions, and carbenes, and rearrangements of organic
compounds.
102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ
3(3-0-6)
(Instrumental Methods of Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 102233 เคมีวิเคราะห์ 2
ห ลั ก ก ารก ารวิ เ คราะห์ ด้ วย วิ ธี ท างเครื่ อ งมื อ เช่ น
แมสสเปกโทรเมตรี อินดักทีฟลิคัพเพิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี
เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรเมตรี การวิเคราะห์เชิงความร้อน
คูลอมเมตรี แอมเพอโรเมตรี และโวลแทมเมตรี
Principles of instrumental analysis including mass
spectrometry, inductively-coupled plasma mass
spectrometry, X-ray fluorescence spectrometry, thermal
analysis, coulometry, amperometry and voltammetry.

102336 ปฏิบั ติก ารการวิเคราะห์ ด้วยวิ ธีท างเครื่อ งมือ 1(0-3-0)
(Instrumental Methods of Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อ น : 102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ หรือ
เรียนควบคู่กัน
ปฏิ บั ติ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคนิ ค แมสสเปกโทรเมตรี
อิน ดัก ที ฟ ลิ คัพ เพิ ล พลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี การวิ เคราะห์ เชิ ง
ความร้อน หลักการวัดสาหรับเทคนิคที่มีการไหลของกระแส คูลอมป์
เมตรี แอมเพอโรเมตรี และ โวลแทมเมตรี
Laboratory work relates with mass spectrometry,
inductively-coupled plasma mass spectrometry, thermal
analysis and voltammetry.
102344 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Physical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
ทบทวนคณิ ตศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ความเป็ น มาและ
พัฒ นาการของกลศาสตร์แบบฉบับและกลศาสตร์ควอนตัม สมการ
ชเรอดิ งเงอร์ การประมาณบอร์น -ออพเพนไฮเมอร์ การประมาณ
อิเล็ก ตรอนอิสระและผลคูณ ฮาร์ทรี การประมาณฮาร์ทรี -ฟอคและ
ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ผลของสหสัมพันธ์อิเล็ก ตรอนและการ
ประมาณ ปฏิบัติก ารและการมอบหมายงานที่เกี่ ย วข้องกั บเคมีเชิง
คานวณ
Reviews of relevant mathematics; historical
development of classical and quantum mechanics;
Schroedinger equation; Born-Oppenheimer approximation;
independent electron approximation and Hartree product;
Hartree-Fock approximation and molecular orbital theory
(LCAO-MO); effects of electron correlations and their
approximations; workshops and assignments related to
computational chemistry.
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102345 ปฏิบัติการทางเคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
1 (0-3-0)
(Advanced Physical Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102344 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง หรือเรียนควบคู่กัน
รายวิชานี้มีก ารอบรมเชิงปฏิบั ติก ารเกี่ ย วกั บความรู้และ
หลักการที่ใช้ในงานวิจัยทางด้านเคมีเชิงคานวณ โดยนั ก ศึกษาจะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้
เทคนิคที่สาคัญ ที่จาเป็นต่อการศึกษาทางด้านเคมีเชิงคานวณ
The course offers workshops related to
computational chemistry research. Students will learn
how to model a chemical system and acquire useful
techniques required for carrying out computational
chemistry calculations.
102381 สัมมนาทางเคมี 1
1(0-1-2)
(Chemistry Seminar 1)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นัก ศึก ษาแสดงให้เห็น ถึงความรู้ความเข้าใจทางด้ านเคมี
ผ่ า นการน าเสนองานวิ จั ย ที่ ส นใจ โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งน าเสนอ
งานวิ จั ย ที่ ได้ รับ การตี พิ ม พ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาเคมี และอภิ ป ราย
ร่วมกั บ คณาจารย์ แ ละผู้ เข้ า ร่ว มสั ม มนา ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเขี ย น
บทคัดย่อของงานนาเสนอด้วย นักศึกษาจะได้ใช้ผลการประเมินของ
คณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนาในการปรับปรุงทักษะการนาเสนอรวม
ไปถึงความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น
Students demonstrate an understanding of a
chemistry-related topic of interest through presentations
and discussion with students and faculties. Students are
encouraged to study one or more chemistry-related
articles and deliver a presentation. An abstract should
also be written for the presentation. Students will receive
evaluation and feedback from the audience for their
performances and use the outcomes of the evaluation to
further improve the knowledge in science and their
presentation skill.

102390 โครงงาน
3(0-9-0)
(Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ท าวิจัย โดยค าแนะน าจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อพั ฒ นา
ทักษะการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางเคมี ประกอบด้วย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การคิดตามกระบวนวิทยาศาสตร์
เพื่อหาสมมติฐาน การทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
และอภิ ป รายผล และการรายงานผลงานวิจั ย ตาม หลั ก การเขี ย น
บทความทางวิชาการ
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
หลั ก การและแนวคิดเกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึก ษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึก ษา ความรู้พ้ืนฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลื อ กสถานประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมั ค รงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริ ห ารงาน คุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิช าการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ สั งคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
Principles and concepts relating to Cooperative
Education; processes and steps of undertaking
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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 the workplace; work systems
and quality management at the workplace; presentation
and report writing techniques; personality development;
preparing for success.
102460 เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in daily life)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เคมี ของสารประกอบ วัสดุ หรือกระบวนการทางเคมี ใน
ชีวิตประจาวัน เช่ น เคมี ในการซัก ล้าง เคมี ในห้ องครัว เคมี ในสวน
เคมีของโลหะ เคมีของเส้นใย เคมีในสีหรือกาวต่าง ๆ เคมีของยา เคมี
ในเครื่องสาอาง เคมีเกี่ยวกับพลังงานและพาหนะ
Chemistry of compounds, materials or chemical
process in daily life such as chemistry in laundry, kitchen,
garden; chemistry of metals, fibers, paints or adhesives,
medicine, cosmetics; chemistry about energy and vehicles.
102461 เคมีอุตสาหกรรมเบื้องต้น
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
กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ และกระบวนการผลิตโลหะ

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
3(3-0-6)
(Environmental Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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.
102463 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Polymer Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กลไกของปฏิกิริย 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
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.
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102464 ปิโตรเคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Petrochemistry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การเกิดของปิโตรเลียม การแยกน้ามันและผลิตภัณฑ์ ค่า
เลขออกเทนและค่ า เลขซี เ ทน การแยกแก๊ ส และผลิ ต ตภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เชื้อเพลิงชีวภาพ
Petroleum formation, oil refinery and products,
octane and cetane number, gas separation and products,
petrochemical industry, biofuel.
102482 สัมมนาทางเคมี 2
1(0-1-2)
(Chemistry Seminar 2)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นักศึกษานาผลการประเมินที่ได้รับจากวิชาสัมมนาทางเคมี
1 ใช้ พั ฒ นาการน าเสนอให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งน าเสนอ
งานวิ จั ย ที่ ได้ รับ การตี พิ ม พ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาเคมี และอภิ ป ราย
ร่วมกั บ คณาจารย์ แ ละผู้ เข้ า ร่ว มสั ม มนา ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเขี ย น
บทคัดย่อของงานนาเสนอด้วย นักศึกษาจะได้ใช้ผลการประเมินของ
คณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนาในการปรับปรุงทักษะการนาเสนอรวม
ไปถึงความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น
Students use feedback from Chemistry Seminar I
to improve their presentation. Students are encouraged to
study one or more chemistry-related articles and deliver a
presentation. An abstract should also be written for the
presentation. Students will receive evaluation and
feedback from the audience for their performances and
use the outcomes of the evaluation to further improve
the knowledge in science and their presentation skill.

102492 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
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
ผลการไปปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณ าจารย์ ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ ท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิ บั ติ งานโดยคณาจารย์ นิ เทศ และพนั ก งานที่
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ
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..
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102493 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 102492 สหกิจศึกษา 1
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบ
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.
102494 โครงการวิจัย 1
(Research Project I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

8 หน่วยกิต

การศึกษาหัวข้อโครงการวิจัยทางเคมี โดยนักศึกษาจะต้อง
ค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี
โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับ สมบูรณ์ และต้องมี
การสอบปากเปล่า
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.
102495 โครงงานวิจัย 2
8 หน่วยกิต
(Research Project II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นักศึกษาสามารถค้นคว้า วิจัย และนาเสนอโครงการวิจัยที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ สาขาวิชาเคมี สามารถพั ฒ นาองค์ค วามรู้เดิม ให้ ดีขึ้ น
หรือสามารถสร้างองค์ ความรู้ใหม่ สามารถเขีย นรายงานวิจัย ฉบั บ
สมบูรณ์ และสามารถน าเสนอและตอบคาถามในรูปแบบการสอบ
ปากเปล่า
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.
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.
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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.
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.
102713 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์
(Inorganic Reaction Mechanisms)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

3(3-0-9)

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.
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102716 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ
3(3-0-9)
(Bioinorganic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทบาทของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ ความสาคัญใน
เชิงสรีรวิทยาของเมทัลโลโปรตีนและเมทัลโลเอนไซม์ การประยุก ต์
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 จ จั ย
เหล่านี้
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
แบบแผนการออกแบบการสั ง เคราะห์ โ ดยวิ ธี แ ยกส่ ว น
กลยุทธ์ก ารเลือกตาแหน่งในการแยกส่วนกลยุทธ์การแยกส่วนของ
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.
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102724 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-9)
(Chemistry of Natural Products)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงสร้าง เคมี และการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต โปรตี น
กรดนิวคลีอิก สารประกอบแอโรแมติก แอลคาลอยด์ เทอร์พีนอยด์
สเตอรอยด์ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่น
Structure, chemistry and syntheses of
carbohydrates, proteins, nucleic acids, aromatic
compounds, alkaloids, terpenoids, steroids, and other
natural products.
102727 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1
3(3-0-9)
(Selected Topics in Organic Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
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
(Analytical Spectroscopy)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

3(3-0-9)

แนวคิดการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรเคมี ส่วนประกอบของ
เครื่อ งมื อ สัญ ญาณและสัญ ญาณรบกวน วิธีวิเคราะห์ และเทคนิ ค
สเปกโทรสโกปีเชิงอะตอมและเชิงโมเลกุล
Concepts of spectrochemical analysis,
instrumental components, signal and noise, methodology,
and atomic and molecular spectrometric techniques.
102736 การวิเคราะห์พอลิเมอร์
3(3-0-9)
(Polymer Characterization)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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.
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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
Many electron wave functions and operators, the
Hartree-Fock approximation, configuration interaction, and
pair and coupled-pair theories.
102742 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีของการสั่น 3(3-0-9)
(Group Theory and Vibrational Spectroscopy)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรของโมเลกุล
และสมมาตรของกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีกลุ่มในการสั่น
ของโมเลกุล อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และรามานสเปกโทรสโกปี
Definitions and theorems of group theory,
molecular symmetry and symmetry of groups, group
representations, and application of group theory to
molecular vibration, infrared spectroscopy and Raman
spectroscopy.
102743 คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว
3(3-0-9)
(Colloid and Surface Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
สถานะคอลลอยด์ สมบัติเชิงจลน์ สมบัติเชิงแสง 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 หรือ
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 มสภาพของตัว 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.

manipulating at the atomic scale, and nanotechnology 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 การเกิดภาพและการปรับแต่งในระดับอะตอม
เทคโนโลยีนาโนในอุตสาหกรรม
Introduction to nanotechnology, carbon
nanotubes, quantum dots, properties of materials as a
function of size, self-assembly, nanostructured materials,
nanoscale films and composites, devices and applications,
molecular
engineering,
molecular
electronics,
nanofabrication and bionanotechnology, imaging and

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
focus on synthetic and polymerization methods,
mechanisms and kinetics of polymerization including

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.
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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 อ น 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)
วิช าบั งคั บ ก่ อ น : 999103 การทดสอบคณิ ต ศาสตร์เบื้ อ งต้ น หรื อ
103001 พื้นฐานสาหรับแคลคูลัส
ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ์ การประยุ ก ต์ ข องอนุ พั น ธ์
ฟังก์ชันผกผัน รูปแบบยังไม่กาหนด ปริพันธ์จากัดเขต และทฤษฎีบท
มูลฐานของแคลคูลัส
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง:
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในเนื้ อ หาของลิ มิ ต ความ
ต่ อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ์ และปริพั น ธ์ จ ากั ด เขตของฟั ง ก์ ชั น ตั วแปรเดี ย ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถคานวณหาค่าลิมิตและอนุพันธ์
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ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ และสามารถนากฎผลคูณ ผลหาร และกฎลูกโซ่
มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการหาอนุ พั น ธ์ ข องฟั งก์ ชั น นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถคานวณหาค่าลิมิตของรูปแบบยังไม่กาหนดโดยใช้กฎของโลปี
ตาล และสุดท้ายนักศึก ษาสามารถคานวณปริพันธ์ไม่ จากัดเขตและ
ปริพันธ์จากัดเขตของฟังก์ชันพื้นฐาน โดยใช้เทคนิคการหาปริพันธ์โดย
การแทนค่า
Prerequisite : 999103 Mathematics Placement Test, or
103001 Foundations for Calculus
Limits, continuity, the derivative, applications of
the derivative, inverse functions, indeterminate forms, the
definite integral and the fundamental theorem of
calculus.
Expected Learning Outcomes:
Students will have an understanding of the
concepts of limit, continuity, the derivative and the
definite integral of a function of a single variable. In
particular, they will be able to compute limits of functions
and the derivatives of various functions, and apply the
product, quotient and chain rules of differentiation.
Moreover, they will be able to compute limits of
indeterminate forms applying l’ Hopital’ s rule, and finally
they will also be able to compute the indefinite and
definite integrals of basic functions, including integration
by substitution.
103102 แคลคูลัส 2
4(4-0-8)
(Calculus II)
วิชาบังคับก่อน : 103101 แคลคูลสั 1
เทคนิคการหาปริพั นธ์ (ฟั งก์ ชันตัวแปรเดีย ว) ปริพัน ธ์ไม่
ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและ
อนุ ก รม การกระจายเทย์ เลอร์ ข องฟั ง ก์ ชั น มู ล ฐาน เวกเตอร์ แ ละ
เรขาคณิตในสามมิติ เส้นตรงและระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นัก ศึก ษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการหาปริพัน ธ์
แบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การหา
ปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย และการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ
สามารถคานวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ และการหาปริพันธ์เชิ งตัวเลข
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ลาดับ อนุกรม และอนุกรม
เทย์เลอร์ นอกจากนี้สามารถพั ฒ นาความรู้ในการศึ ก ษาเกี่ย วกั บ
ปริภูมิสามมิติ ซึ่งได้แก่ ศึกษาเวกเตอร์และเรขาคณิต เส้นตรงและ
ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ สุดท้ายนักศึกษาสามารถคานวณอนุพันธ์
ย่อย และอนุพันธ์ระบุทิศทาง และสามารถหาค่าสุดขีดของฟังก์ชัน
สองตัวแปรได้
Prerequisite : 103101 Calculus I
Techniques of integration ( of functions of a
single variable, improper integrals, numerical integration,
mathematical induction, sequences and series, Taylor
expansion of elementary functions, vectors and
geometry in three dimensions, lines and planes, vector
valued functions, functions of several variables, partial
derivatives and applications.
Expected Learning Outcomes:
Students will master the various integration
techniques, including integration by parts, partial
fractions and trigonometric substitution. They will be
able to compute improper integrals, and to compute
definite integrals numerically. They will be able to work
with sequences, series and Taylor series. Moreover,
students will develop facility in 3 dimensions, such as 3dimensional vector geometry, lines and planes. They
will be able to compute partial and directional
derivatives, and find the local extrema of a function of
two variables.
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103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
(Probability and Statistics)
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
และการแจกแจง โมเมนต์ ฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์และฟังก์ชันแค
แรกเทอริสติก ทฤษฎีบทลิมิต ตัวอย่างแบบสุ่ มและการแจกแจงการ
ชักตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบ ายความรู้เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น และ
คานวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้
2. อธิ บ ายความหมาย จ าแนกประเภทของตั ว แปรสุ่ ม และ
ยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแต่ละประเภทได้
3. อธิบายสมบัติที่สาคัญ ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งคานวณความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มวิยุตที่สาคัญได้
4. อธิบายสมบัติที่สาคัญ อีกทั้งคานวณความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มแบบต่อเนื่องที่สาคัญได้
5. อธิบายแนวคิดและหลักการของการสุ่มตัวอย่างได้
6. อธิ บ ายหลั ก การของการประมาณค่ าพารามิ เตอร์ได้ อี ก ทั้ ง
ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้
7. อธิบายหลักการและวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติอย่างง่าย
ได้ รวมถึงประยุกต์การทดสอบสมมติฐานกับโจทย์ปัญหาทาง
สถิติได้
Prerequisite : 103102 Calculus II
Elementary probability theory, random
variables and distributions, moments, moment
generating functions and characteristic functions, limit
theorems, random samples and sampling distributions,
estimations, tests of hypothesis.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:

1. explain the elementary theorems of probability, and
calculate the probability of an event;
2. explain the meaning of random variable, classify the
types of the random variables, and give an example
for each type of the random variable;
3. explain the main properties, give examples, and
calculate the probability of events related with the
main discrete random variables;
4. explain the main properties and calculate probability
of events related with the main continuous random
variables;
5. explain the ideas and the key concepts of random
sampling;
6. explain the key concepts of parameter estimations,
and estimate the statistical parameters;
7. explain the key concepts and the method of
hypothesis testing, and apply the hypothesis testing
to problems in statistics.
103105 แคลคูลัส 3
4(4-0-8)
(Calculus III)
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2
พิ กั ด เชิ ง ขั้ ว พื้ น ผิ ว ในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ ปริ พั น ธ์ ห ลายชั้ น
ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุ พันธ์
สามัญอันดับหนึ่งและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิง
เส้น และการประยุกต์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาสามารถร่างกราฟของพื้นผิวในปริภูมิสามมิติได้ มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบ
พิกัดทรงกระบอก และระบบพิกั ดทรงกลม และสามารถหาปริพันธ์
ของฟั งก์ ชั น สองและสามตั ว แปรในระบบพิ กั ด ข้ างต้ น นอกจากนี้
สามารถหาปริพันธ์ของฟังก์ ชันค่าเวกเตอร์และคานวณปริพันธ์ตาม
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เส้นได้ สุดท้ายนักศึกษามีความรู้และสามารถคานวณหาผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพั นธ์สามัญ อันดับหนึ่ ง และสมการเชิงอนุพัน ธ์สามั ญ
อันดับสองประเภทเชิงเส้น
Prerequisite: 103102 Calculus II
Polar coordinates, surfaces in three-dimensional
space, multiple integration, integrals of vector-valued
functions, line integrals, first order and second order
linear ordinary differential equations with applications.
Expected Learning Outcomes:
Students will be able sketch surfaces in 3
dimensions. They will be able to work in the Cartesian,
polar, cylindrical and spherical coordinate systems, and to
integrate functions of two and three variables in theses
coordinate systems. Furthermore, they will be able to
integrate vector valued functions and compute line
integrals. Finally, students will have the skills to solve first
order and linear second order differential equations.
103109 แคลคูลัสพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Essential Calculus)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ์ การประยุ ก ต์ ข องอนุ พั น ธ์
ฟังก์ชันเลขชี้กาลังและลอการิทึม ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันดับหนึ่ง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นัก ศึก ษามี ความรู้ ความเข้ าใจในเนื้อ หาของ ลิมิ ต ความ
ต่ อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ์ และปริพั น ธ์ จ ากั ด เขตของฟั ง ก์ ชั น ตั วแปรเดี ย ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถคานวณหาค่าลิมิตและอนุพันธ์
ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ รวมถึงฟังก์ชันเลขชี้กาลังและฟังก์ชันลอการิทึม
สามารถนากฎผลคูณ ผลหาร และกฎลูกโซ่ มาประยุกต์ใช้ในการหา

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และสามารถนาความรู้เรื่องอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้
ในการร่างกราฟของฟั งก์ ชัน นอกจากนี้ นั ก ศึก ษาสามารถคานวณ
ปริพันธ์ไม่จากัดเขตและปริพันธ์จากัดเขตของฟังก์ชันพื้นฐานโดยใช้
เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแทนค่า สุดท้ายนักศึกษาสามารถหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยวิธีแยกตัวแปร และสมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งประเภทเชิงเส้น
Prerequisite : none
Limits, continuity, the derivative, applications of
the derivative, exponential and logarithmic functions, the
integral, first order differential equations.
Expected Learning Outcomes :
Students will have an understanding of the
concepts of limit, continuity, the derivative and the
definite integral of a function of a single variable. In
particular, they will be able to compute limits of functions
and the derivatives of various functions, including
exponential and logarithmic functions, apply the product,
quotient and chain rules of differentiation, and make use
of the derivative to sketch the graph of a function.
Furthermore, they will be able to compute the indefinite
and definite integrals of basic functions, and apply
integration by substitution and by parts. Finally students
will be able to solve first order separable and linear
differential equations.
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิ ช านี้ น าเสนอการประยุ ก ต์ ค ณิ ต ศาสตร์พื้ น ฐานใน
ชีวิตประจาวัน โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับกราฟ พื้นที่ และปริมาตร
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ปัญหาการเงิน เช่น การคานวณดอกเบี้ย เงินปี และภาษี ปัญหาการ
จัดสรรทรัพยากร เช่น การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุด และ
ปัญหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นัก ศึก ษาสามารถร่างกราฟของฟั งก์ ชั น มูล ฐานและอ่ าน
ข้อมูลจากกราฟได้ สามารถคานวณหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรง
ต่าง ๆ นอกจากนี้ นักศึกษามีความรู้สามารถคานวณดอกเบี้ยคงต้ น
และดอกเบี้ยทบต้น เงินปี ภาษี และจุดคุ้มทุน และนักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นได้
Prerequisite: none
This course presents how basic mathematical
concepts can be applied to daily life problems.
Considered are 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 values, and other
problems of interest.
Expected Learning Outcomes :
Students will be able to sketch the graphs of
elementary functions, and extract information from
graphs. They will be able to compute areas and volumes
of various shapes. Furthermore, students will know how
to compute simple and compound interest, annuities,
taxes, and break-even points. Moreover, they will
successfully solve simple practical linear programming
problems.
103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
4(4-0-8)
(Principles of Mathematics)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 103122 แคลคู ลั ส วิ เคราะห์ 2 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา

ตรรกศาสตร์และการพิสู จ น์ ตัวเชื่อมเชิงตรรกะ ตัวระบุ
ปริมาณ เทคนิคการพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน จานวนเชิง
การนับ จานวนธรรมชาติและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. จาแนกความเป็นประพจน์ของข้อความต่าง ๆ ได้
2. ยกตั ว อย่ า งประพจน์ เชิ ง ซ้ อ นรู ป แบบต่ า ง ๆ และสามารถ
อธิบายถึงขั้นตอนในการหาค่าความจริงของประพจน์เหล่านั้น
ได้
3. ตรวจสอบความสมมูลกันของ 2 ประพจน์ใด ๆ ได้
4. พิสูจน์ความเป็นสัจนิรันดร์ของประพจน์ได้
5. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลได้
6. อธิบายบทนิยามของ จานวนคู่ จานวนคี่ จานวนเฉพาะ จานวน
ตรรกยะ จานวนอตรรกยะ
7. อธิบายเค้าโครงการพิสูจน์ข้อความ ถ้า...แล้ว.../....ก็ต่อเมื่อ..../
ถ้า(....หรือ....)แล้ว.../...หรือ... ได้ถูกต้อง
8. กาหนดวิธีที่จะใช้ในการพิสูจน์ข้อความต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และ
เหมาะสม
9. พิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับจานวนคู่ จานวนคี่ จานวนเฉพาะ
จานวนตรรกยะ และจานวนตรรกยะ
10. อธิบายเค้าโครงการพิสูจน์ การเป็นสับเซตกัน การเท่ากัน การ
ดาเนินการต่าง ๆ บนเซต
11. พิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซต ในระดับเบื้องต้นได้
12. อธิบ ายบทนิ ย าม คู่ อั น ดั บ ผลคู ณ คาร์ที เซี ย น ความสั ม พั น ธ์
โดเมนและเรนจ์ ของความสั ม พั น ธ์ สมบั ติ ข องความสั ม พั น ธ์
ประเภทของความสัมพันธ์
13. พิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ได้
14. อธิ บ ายบทนิ ย าม ฟั งก์ ชั น และประเภทต่ า ง ๆ ของฟั ง ก์ ชั น
พร้อมทั้งพิสูจน์ ข้อความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ได้
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Prerequisite: 103122 Analytic Calculus II, or consent of
the School
Logic and proof, logical connectives, quantifiers,
techniques of proof, sets, relations and functions, cardinal
numbers, natural numbers and mathematical induction.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. classify sentences as a statements;
2. give examples of complex statements and explain
how to determine their truth values;
3. check whether two statements are equivalent;
4. prove that a statement is a tautology;
5. check the validity of any logical argument;
6. give and explain the definition of even number, odd
number, prime number, rational number and
irrational number;
7. explain the structure of a proof (“if-then” statement,
“ for every” statement, “ if and only if” statement,
“or” statement);
8. determine the appropriate and correct method of
proof for a given statement;
9. prove statements involving numbers, or disprove by
counterexample;
10. explain the structure of proof ( regarding subsets,
equality of sets, set operations)
11. prove statements involving sets, or disprove by
counterexample;
12. give and explain the definitions of ordered pair,
Cartesian product, relation, domain and range of
relation, properties of a relation;

13. Prove statements involving relations, or disprove by
counterexample;
14. Give and explain the definitions of functions, type of
functions, and prove statements involving functions,
either directly or by counterexample.
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4(4-0-8)
(Analytical 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 อุปนัย เชิงคณิ ตศาสตร์ ปริพันธ์จากั ดเขต และทฤษฎี
บทมูลฐานของแคลคูลัส
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. คานวณหาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้นิยามของลิมิต กฎของลิมิต
หรือกฎของโลปีตาล
2. ตรวจสอบฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้ว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
3. คานวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น ฟังก์ชันเลขชี้
กาลัง ฟังก์ชันลอการิทึ ม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้นิยาม
ของอนุพันธ์หรือกฎของอนุพันธ์
4. ประยุกต์อนุพันธ์มาใช้ในการร่างกราฟของฟังก์ชัน
5. ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารประมาณค่ า เชิ ง เส้ น และวิ ธี นิ ว ตั น ในการ
ประมาณค่ารากของสมการ
6. พิสูจน์สูตรผลรวมโดยใช้วิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร์
7. ค านวณปริ พั น ธ์ จ ากั ด เขตของเอกนามดี ก รี ต่ าโดยใช้ นิ ย าม
ผลรวมรีมันท์
8. คานวณปริพันธ์ไม่จากัดเขตและปริพันธ์จากัดเขตของฟังก์ชัน
พื้นฐาน โดยใช้เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการ แทนค่า
Prerequisite : none
Limits of functions, continuity, the derivative,
applications of the derivative, inverse functions,
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mathematical induction, the definite integral and the
fundamental theorem of calculus.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to
1. compute limits of functions, by either applying the
definition of the limit, rules of limits or l’ Hôpital’ s
rule;
2. determine whether a given function is continuous;
3. compute the derivatives of various functions,
including exponential, logarithmic and trigonometric
functions, by either applying the definition or the
rules for derivatives;
4. sketch graphs of functions by making use of the
derivative;
5. apply linear approximation and Newton’ s method
for root finding;
6. show that sum formulas hold by using mathematical
induction;
7. compute integrals of low-order monomials using
Riemann sums;
8. compute the indefinite and definite integrals of basic
functions, including integration by substitution.
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
4(4-0-8)
(Analytical Calculus II)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103121 แคลคู ลั ส วิ เคราะห์ 1 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
เทคนิคการหาปริพั นธ์ (ฟั งก์ ชันตัวแปรเดีย ว) ปริพัน ธ์ไม่
ตรงแบบ การหาปริพั นธ์เชิงตัวเลข ลาดับ และอนุก รม พหุน ามเทย์

เลอร์ แ ละอนุ ก รมเทย์ เลอร์ เวกเตอร์ แ ละเรขาคณิ ต ฟั ง ก์ ชั น ค่ า
เวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย และการประยุกต์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. คานวณหาปริพันธ์โดยเทคนิคการหาปริพันธ์แบบต่าง ๆ ได้แก่
เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การหาปริพันธ์โดยใช้
เศษส่วนย่อย การแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการแทน
ค่าอื่น ๆ
2. เรียนรู้และคานวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
3. คานวณหาลิมิตของลาดับและอนุกรมโดยใช้บทนิยามของลิมิต
หรือกฎของลิมิต
4. คานวณพหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์
5. คานวณการดาเนินการของเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และใช้
การดาเนินการในการแก้ปัญหา
6. สร้างสมการเส้นตรงและสมการระนาบบนปริภูมิสามมิติ
7. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ
และคานวณหาความยาวของเส้นโค้ง
8. อธิ บ ายได้ ว่ า ฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปรที่ ก าหนดให้ เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น
ต่อเนื่องหรือไม่
9. คานวณอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุทิศทาง และเกรเดียนต์
10. หาค่าสุดขีดเฉพาะที่ของฟังก์ชัน 2 ตัวแปร
Prerequisite : 103121 Analytical Calculus I, or consent of
the School
Techniques of integration (of functions of a single
variable) , improper integrals, numerical integration,
sequences and series, Taylor polynomials and Taylor
series, vectors and geometry, vector valued functions,
functions of several variables, partial derivatives and
applications.
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Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to
1. compute integrals using techniques such as
integration by parts, partial fractions and
trigonometric and other substitutions;
2. recognize and compute improper integrals;
3. compute limits of sequences and series, by either
using the definition or rules of limits;
4. compute Taylor polynomials and Taylor series;
5. perform arithmetic operations on vectors in threedimensional space and apply them for problem
solving;
6. work with equations of lines and planes in threedimensional space;
7. differentiate and integrate vector-valued functions in
three-dimensional space, and compute lengths of
curves;
8. explain whether a function of several variables is
continuous;
9. compute partial derivatives, directional derivatives
and gradients;
10. find local extrema of functions of two variables.
103141 วิธีเชิงสถิติ
3(3-0-6)
(Statistical Methods)
วิช าบังคับก่อ น : 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
แนวคิ ดหลัก และวิธีเชิงสถิติ การวัด แนวโน้ ม สู่ส่ วนกลาง
และการแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่มวิยุตที่สาคัญ การแจกแจงแบบปรกติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง

การประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบด้วยไคกาลังสอง
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติได้
2. วัด ค่ากลาง ต าแหน่ ง และการวัดการกระจายของข้อ มูลได้
รวมทั้งสามารถเลือกใช้ค่ากลางและการวัดการกระจายของ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
3. อธิบายความหมายของคาศั พท์ ที่ สาคั ญ และทฤษฎีเบื้ องต้ น
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นได้ และคานวณค่าความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ได้
4. อธิ บ ายความหมาย จ าแนกประเภทของตั ว แปรสุ่ ม และ
ยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแต่ละประเภทได้
5. อธิบ ายสมบั ติ ที่ ส าคั ญ ยกตั วอย่ าง พร้ อ มทั้ งค านวณความ
น่ า จะเป็ น ของเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว แปรสุ่ ม วิ ยุ ต ที่
สาคัญได้
6. อธิ บ ายสมบั ติ ที่ ส าคั ญ อี ก ทั้ ง ค านวณความน่ า จะเป็ น ของ
ตัวแปรสุ่มแบบปรกติได้
7. อธิบายแนวคิดและหลัก การของการชักตั วอย่าง รวมถึงน า
ทฤษฎีบ ทการชัก ตัวอย่างไปประยุก ต์ใช้ในโจทย์ ปัญ หาทาง
สถิติได้
8. อธิบ ายหลัก การของการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ อีก ทั้ ง
ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้
9. อธิ บ ายหลั ก การและวิ ธี ก ารทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติ ได้
รวมถึ งประยุ กต์ ก ารทดสอบสมมติ ฐานกั บ โจทย์ ปั ญ หาทาง
สถิติได้
10. อธิ บ ายหลั ก การของการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน รวมถึ ง
ประยุก ต์ก ารวิเคราะห์ ความแปรปรวนกั บ โจทย์ ปัญ หาทาง
สถิตไิ ด้
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11. อธิบายหลักการของการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
รวมถึงประยุก ต์ก ารวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์กั บ
โจทย์ปัญหาทางสถิติได้
12. อธิบายหลักการและวิธีการของการทดสอบด้วยไคกาลังสอง
รวมถึงประยุกต์การทดสอบด้วยไคกาลังสองกับโจทย์ปัญหา
ทางสถิติได้
13. อธิบายหลัก การของสถิติ ไม่อิงพารามิเตอร์ รวมถึงประยุก ต์
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์กับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้
Prerequisite : 103122 Analytic Calculus II, or consent of
the School
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, variance analysis, regression
and correlation analyses, chi-square test, nonparametric
statistics.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to
1. explain the ideas and fundamental principles of
statistics;
2. measures the central tendency and variation of the
data, and choose a suitable method to measure
the central tendency and variation of the data;
3. explain the meaning of important statistical
terminology and the basic theorems of probability,
and calculate the probability of an event;
4. explain the meaning of random variable, classify
the types of random variables, and give an example
for each type of the random variable;

5. explain the main properties, give examples, and
calculate the probability of events related with the
main discrete random variables;
6. explain the main properties and calculate the
probability of events related with a normal random
variable;
7. explain the ideas and the key concepts of sampling
theory, and apply the sampling theory to problems
in statistics;
8. explain the key concepts of parameter estimation,
and estimate the statistical parameters;
9. explain the key concepts and the method of
hypothesis testing, and apply hypothesis testing to
problems in statistics;
10. explain the key concepts of variance analysis, and
apply variance analyses to problems in statistics;
11. explain the key concepts of regression and
correlation analysis, and apply the regression and
correlation analysis to problems in statistics;
12. explain the key concepts and the method of chisquare testing, and apply chi-square testing to
problems in statistics;
13. explain the key concepts of nonparametric
statistics, and apply nonparametric statistics to
problems in statistics.
103202 ระเบียบวิธีคานวณเชิงตัวเลขสาหรับคอมพิวเตอร์
(Numerical Methods for Computer)
4(4-0-8)
วิชาบังคับ ก่ อน : 103105 แคลคูลัส 3 และ 202103 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 หรือ 408101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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หลักการและแนวคิดของการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาเชิงคานวณทั่วไปในทางวิศวกรรม หัวข้อศึกษาประกอบด้วย
การแทนจานวนบนคอมพิวเตอร์ พหุนามเทย์เลอร์และการประมาณ
ค่าฟังก์ชัน การหารากของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
ด้วยพหุนาม วิธีกาลังสองน้อยสุด พื้นฐานเชิงทฤษฎีทางด้านพีชคณิต
เชิ งเส้น และเมทริก ซ์ วิธี โดยตรงและวิธีท าซ้าสาหรับระบบเชิ งเส้ น
การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
ปัญหาค่าเริ่มต้นสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. เรี ย นรู้ ก ารแทนจ านวนบนคอมพิ ว เตอร์ ขี ด จ ากั ด และค่ า
คลาดเคลื่อนปัดเศษ
2. สร้า งพหุ น ามเทย์ เลอร์ เพื่ อ ค านวณค่ า ประมาณของฟั งก์ ชั น
วิเคราะห์ค่ าคลาดเคลื่อนตัดปลายโดยใช้ ทฤษฎี บทเทย์เลอร์
และหาขอบเขตของค่าคลาดเคลื่อนตัดปลาย
3. ประยุกต์วิธีทาซ้าพื้นฐานเพื่อประมาณรากของสมการไม่เชิงเส้น
และวิเคราะห์การลู่เข้าของวิธีนิวตัน
4. อธิบายหลักการสาคัญของการประมาณค่าในช่วง สร้างพหุนาม
ประมาณค่ าในช่ว งโดยพหุ น ามลากรองจ์แ ละผลต่างตั วหาร
นิวตัน
5. อธิบายหลักการสาคัญของวิธีกาลังสองน้อยสุด ฟิตข้อมูลโดยวิธี
ก าลั ง สองน้ อ ยสุ ด เชิ ง เส้ น และแบบไม่ เ ชิ ง เส้ น และแปล
ความหมายของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้
6. หาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นได้โดยวิธีการกาจัดแบบเกาส์ การ
แยกแฟกเตอร์แบบ LU วิธีทาซ้าเกาส์-ยาโคบี วิธีทาซ้าเกาส์ ไซเดล และวิเคราะห์เงื่อนไขการลู่เข้า
7. คานวณค่าประมาณของอนุพันธ์ด้วยวิธีผลต่างข้างหน้า ผลต่าง
ย้อนหลัง และผลต่างกลาง และวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ใช้
หลั ก เกณฑ์ นิ ว ตั น -โคทส์ ป ระมาณค่ า ปริ พั น ธ์ จ ากั ด เขต ใช้

สั ญ กรณ์ O แทนค่ ค ลาดเคลื่ อ นและวิ เ คราะห์ ก ารลดลง
ของค่ า คลาดเคลื่ อ น
8. อธิบายความแตกต่างระหว่างผลเฉลยวิเคราะห์และผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหา
ค่าเริ่มต้นสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญด้วยวิธีพื้นฐาน
Prerequisite :
103105 Calculus III, and 202103
Information Technology II or 408101 Computer
Programming
This course introduces the principles and
fundamental concepts of numerical analysis for solving
common computational problems in engineering. Topics
include: number representations on computer, Taylor
polynomials and function approximation, root finding for
nonlinear equations, interpolation by polynomials, leastsquares method, some theoretical background on linear
algebra and matrices, direct and iterative methods for
solving linear systems, numerical differentiation and
integration, numerical solutions of boundary value
problems for ordinary differential equations.
Expected learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. learn how numbers are represented on computers,
its limitation and round-off error;
2. construct Taylor polynomials for function
approximation, analyze the truncation error using
Taylor’ s theorem, and find a bound for the
truncation error;
3. apply basic iterative methods to approximate roots
of nonlinear equations and analyze the convergence
of Newton’s method;
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4. explain the key concepts of interpolation, use
Lagrange basis polynomial functions and Newton
divided difference to construct the interpolating
polynomial functions;
5. explain the key concepts of least-squares method,
fit data by linear functions and nonlinear functions,
and interpret the goodness of fit by correlation
coefficient;
6. find solutions of linear systems by applying Gaussian
elimination method, LU factorization, Gauss-Jacobi
and Gauss-Seidel iterative methods, and analyze the
convergence condition;
7. calculate the approximate values of derivatives by
forward, backward, and central difference formulas
and analyze the errors; apply the Newton-Cotes
rules to calculate the approximate values of the
definite integrals, and use big O notation to
represent the error and analyze the reduction of
error;
8. explain the difference between the analytical
solutions and numerical solutions of differential
equations and apply basic numerical methods for
solving the initial value problems for ODE.
103211 ระเบียบวิธีของสมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Methods of Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ อั น ดั บ สู ง ประเภทเชิ ง เส้ น กรณี
สั ม ประสิ ท ธิ์เป็ น ค่ าคงตั ว วิ ธี ก ารใช้ ก ารแปลงลาปลาซ อนุ ก รมฟู ริเยร์
ปัญหาค่าขอบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. แก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นแบบเอกพันธุ์ และ
ไม่เอกพันธุ์ ที่มีสัมประสิทธิ์ที่เป็นค่าคงตัว
2. แก้ ปั ญ หาสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ เชิ งเส้ น อั น ดั บ สอง ที่ มี
สั ม ประสิ ท ธิ์ เป็ น ค่ า คงตั ว โดยการใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารแปลง
ลาปลาซ
3. คานวณอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชันเป็นคาบ ฟังก์ชันเป็นคาบที่
เป็นฟังก์ชันคู่ และฟังก์ชันเป็นคาบที่เป็นฟังก์ชันคี่
4. หาผลเฉลยของข้อปัญหาค่าขอบบนโดเมนที่มีขอบเขต โดยการ
ใช้ระเบียบวิธีการแยกตัวแปร และอนุกรมฟูเรียร์
Prerequisite: 103105 Calculus III
Higher order linear ordinary differential equations
with constant coefficients, Laplace transform method,
Fourier series, boundary value problems.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. solve homogeneous and nonhomogeneous linear
ordinary differential equations with constant
coefficients;
2. solve second order linear ordinary differential
equations with constant coefficients using the
Laplace transform method;
3. compute the Fourier series of periodic functions, and
of even and odd periodic functions;
4. solve boundary value problems over bounded
domains by using the method of separation of
variables and Fourier series.
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103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4(4-0-8)
(Linear Algebra I)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103115 หลั ก การทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ตัวกาหนด ปริภูมิเวกเตอร์
ฐานหลัก อิสระเชิงเส้นและมิติ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน
การฉายเชิ งตั้ งฉาก กระบวนการของกราม–ชมิ ด ต์ ค่ าเฉพาะและ
เวกเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สามารถเขียนระบบสมการเชิงเส้นในรูปของเมทริกซ์ได้
2. ใช้การดาเนินการพีชคณิตของเมทริกซ์ รวมถึงการดาเนินการ
เชิงแถวเบื้องต้น เพื่อเปลี่ยนรูปเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปเอชชีลอน
เพื่อจะระบุว่าเมทริกซ์จัตุรัสหนึ่งๆมีตัวผกผันการคูณหรือไม่
3. คานวณหาตัวกาหนดของเมทริกซ์โดยใช้วิธีโคแฟคเตอร์ และ
โดยการดาเนินการเชิงแถม
4. แสดงได้ ว่ า เซตของเวกเตอร์ ห นึ่ ง ๆที่ ก าหนดให้ เป็ น ปริ ภู มิ
เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ย่อย หรือเป็นฐานหลักหรือไม่
5. หาปริภมูมิคอลัมม์ ปริภูมิแถว ปริภูมินูลล์ ของเมทริกซ์ได้
6. พิจารณาได้ว่าการแปลงหนึ่งๆเป็นการแปลงเชิงเส้นหรือไม่
7. หาเร้นท์และเคอเนลล์ของการแปลงเชิงเส้นหนึ่ง ๆ ได้
8. คานวณหาผลคูณภายในระหว่างสองเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
9. เข้ า ใจการแปลงเชิ ง ฉาก ภาพฉายเชิ ง ฉาก และประยุ ค ต์ ใช้
ขั้นตอนของแกรม-สมิทท์เพื่อหาฐานหลักเชิงฉากได้
10. ค านวณหาค่ าเจาะจงและเวกเตอร์ เจาะจงส าหรั บ เมทริ ก ซื
หนึ่ง ๆ ที่กาหนดให้ได้
Prerequisite : 103115 Principles of Mathematics, or
consent of the School
Systems of linear equations, matrices,
determinants, vector spaces, basis, linear independence

and dimension, linear transformations, inner product
spaces, orthogonal projections, Gram-Schmidt process,
eigenvalues and eigenvectors.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. express systems of linear equations in matrix form
and solve them using Gaussian elimination;
2. perform matrix operations, row operations and find
echelon forms to determine whether a square matrix
is invertible;
3. compute determinants of matrices both by cofactor
expansion and by row reduction;
4. determine whether a given set of vectors is a vector
space, subspace, and a basis of a vector space;
5. find the column space, row space, and null space of
a matrix;
6. determine whether a transformation is linear;
7. find the range and kernel of a linear transformation;
8. compute the inner product of two vectors;
9. use orthogonal transformations, apply the GramSchmidt process to find an orthonormal basis;
10. calculate the eigenvalues and eigenvectors of a
given matrix.
103213 พีชคณิตนามธรรม
4(4-0-8)
(Abstract Algebra)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103115 หลั ก การทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
กรุปและกรุปย่อย การเรียงสับเปลี่ยน เซตร่วมเกี่ยวและผล
คูณตรง สาทิสสัณฐาน และกรุปผลหาร ริงและฟีลด์ร่วมกับอิ นทิกรัล
โดเมน ฟีลด์ผลหาร ริงพหุนาม
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายสมบัติของกรุป ริง และฟีลด์
2. ยกตั ว อย่ า งเซตและการด าเนิ น การที่ มี ส มบั ติ ข องกรุ ป ริ ง
และฟีลด์
3. อธิบายสมบัติของกรุปย่อย เซตร่วมเกี่ยว ผลคูณตรง และกรุป
ผลหาร
4. อธิบายสมบัติที่เหมือนและแตกต่างกันของกรุป และกรุปย่อย
ผ่านวิธีคิดของสาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน
5. แจกแจงสมาชิกของกรุปการเรียงสับเปลี่ยนและกรุปย่อยการ
เรียงสับเปลี่ยน
6. อธิบายบสมบัติของอินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ผลหาร และริงพหุนาม
Prerequisite : 103115 Principles of Mathematics, or
consent of the School
Groups and subgroups, permutations, cosets and
direct products, homo-morphisms and quotient groups,
rings and fields with integral domains, quotient fields,
polynomial rings.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain the properties of groups, rings and fields;
2. give examples of sets with operations satisfying the
properties of group, ring or field;
3. explain the properties of subgroups, cosets, direct
products and quotient groups;
4. describe how groups and subgroups are
similar/ different via homomorphism and
isomorphism properties;
5. enumerate elements of permutation groups and
permutation subgroups;

6. explain the properties of integral domains, quotient
fields and polynomial rings.
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Calculus)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103102 แคลคู ลั ส 2 หรื อ 103122 แคลคู ลั ส
วิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การหาปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ใน
พิกัดทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกัดทรงกลม เวกเตอร์ฟีลด์ ปริพันธ์
ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทของกรีนและสโตกส์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. วาดกราฟในพิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวควอดริกในสามมิติ
2. หาค่าสุดขีดโดยใช้ตัวคูณลากรานจ์
3. หาปริพั น ธ์ส องชั้ น และ สามชั้ น โดยสามารถวาดกราฟของ
อาณาบริเวณที่เกี่ยวข้อง ในพิกัดเชิงฉาก เชิงขั้ว ทรงกระบอก
และทรงกลม
4. หาปริพันธ์เชิงเส้นในบริบทของสเกลาร์ฟิลด์ และในบริบทของ
เวกเตอร์ฟิลด์
5. ใช้ทฤษฎีบทของกรีนในบริบทที่ถูกต้อง
6. ใช้ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ได้ถูกต้อง โดยสามารถคาณวนไดเวอร์
เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ได้
7. ใช้ ท ฤษฎี บ ทของสโตกส์ ไ ด้ โดยสามารถค านวนเคิ ร ล์ ข อง
เวกเตอร์ฟิลด์
8. วินิจฉัยว่า เวกเตอร์ฟิลด์อนุรักษ์หรือไม่ และหาฟังก์ชันศักย์ของ
เวกเตอร์ฟิลด์ที่อนุรักษ์ และสามารถวินิจฉัยว่า ปริพันธ์เชิงเส้น
มีความไม่ขึ้นอยู่กับวิถีหรือไม่
Prerequisite: 103102 Calculus II, or 103122 Analytical
Calculus II, or consent of the School
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Quadric surfaces, Lagrange multipliers, multiple
integration, integrals in polar, cylindrical and spherical
coordinates, vector fields, line and surface integrals,
Green’s and Stoke’s theorems.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. draw graphs in polar coordinates as well as quadric
surfaces in three dimensions;
2. find extrema using Lagrange multipliers;
3. compute double and triple integrals along with
graphing concerned domains in rectangular, polar,
cylindrical and spherical coordinates;
4. compute line integrals in the contexts of scalar fields
and vector fields;
5. use Green’s Theorem correctly in the right context;
6. use the Divergence Theorem properly, and compute
the divergence of a vector field;
7. use Stokes’ Theorem properly and compute the curl
of a vector field;
8. determine whether a given vector field is
conservative, compute the potential function of a
conservative vector field, and determine whether a
given line integral is path independent or not.

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายสมบัติของจานวนจริงได้
2. บอกนิยามและหาลิมิตของลาดับได้
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างลาดับลู่เข้าและลาดับลู่ออกได้
4. บอกนิยามและหาลิมิตของฟังก์ชันได้
5. บอกนิยามและพิสูจน์เกี่ยวกับฟังก์ชันต่อเนื่องได้
6. บรรยายเกี่ยวกับทอพอโลยีบนเส้นจานวนจริงได้
Prerequisite : 103115 Principles of Mathematics, or
consent of the School
The real numbers, sequences, limits, continuity,
topology of the real line.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the properties of the real numbers;
2. state the definition of limit of a sequence and
find such limits;
3. explain the difference between convergent and
divergent sequences;
4. state the definition of limit of a functions and
find such limits;
5. state the definition of continuity and give proofs
on continuous functions;
6. discuss the topology of the real line.

103222 การวิเคราะห์ 1
4(4-0-8)
(Analysis I)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103115 หลั ก การทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
จานวนจริง ลาดั บ ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง ทอพอโลยีบ น
เส้นจานวนจริง

103223 การวิเคราะห์ 2
4(4-0-8)
(Analysis II)
วิชาบังคับก่อ น : 103222 การวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
อนุ พั น ธ์ ปริ พั น ธ์ แ บบรี มั น น์ อนุ ก รมอนั น ต์ ล าดั บ และ
อนุกรมของฟังก์ชัน อนุกรมกาลัง อนุกรมเทย์เลอร์
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาอนุพันธ์และปริพันธ์แบบรีมันน์ของฟังก์ชันได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลาดับและอนุกรมได้
3. พิจารณาการลู่เข้าและลู่ออกของอนุกรมอนันต์ได้
4. อธิบายความแตกต่างระหว่างการลู่เข้าแบบสัมบูรณ์และการลู่
เข้าแบบมีเงื่อนไขได้
5. อธิบายความแตกต่างระหว่างการลู่เข้าแบบรายจุดและการลู่
เข้าแบบสม่าเสมอได้
6. หารัศมีการลู่เข้าของอนุกรมกาลังได้
7. หาอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันได้
Prerequisite : 103222 Analysis I, or consent of the School
The derivative, the Riemann integral, infinite
series, sequences and series of functions, power series,
Taylor series.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. find the derivative and Riemann integral of a
function;
2. explain the relationship between sequences and
series;
3. examine the convergence and divergence of infinite
series;
4. explain the difference between absolute
convergence and conditional convergence;
5. explain the difference between pointwise
convergence and uniform convergence;
6. find the radius of convergence of a power series;
7. find the Taylor series of a function.

103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
4(4-0-8)
(Complex Variables)
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบ
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 อนุกรมเทย์เลอร์ละอนุกรมลอเรนต์ ส่วนตกค้าง โพล การ
ส่งโดยฟังก์ชันมูลฐาน การส่งคงรูป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายสมบัติของจานวนเชิงซ้อน ฟังก์ ชันของตัวแปรเชิงซ้อน
ฟังก์ชันวิเคราะห์
2. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน
3. อธิบายสมบัติของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมลอเรนต์
4. หาอนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมลอเรนต์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน
5. หาส่วนตกค้าง
6. อธิบายสมบัติของโพล การส่งโดยฟังก์ชันมูลฐาน การส่งคงรูป
Prerequisite : 103223 Analysis II, or consent of the School
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.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the properties of complex numbers,
functions of a complex variable and analytic
functions;
2. find complex derivative and complex integrals;
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3. explain the properties of Cauchy’ s theorem, Taylor
and Laurent series;
4. find Taylor and Laurent series of complex functions;
5. find residues;
6. explain the properties of poles, mappings by
elementary functions and conformal mappings.
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4(4-0-8)
(Differential Equations I)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103102 แคลคู ลั ส 2 หรื อ 103122 แคลคู ลั ส
วิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
สมการเชิงอนุ พั น ธ์ส ามัญ อัน ดับ หนึ่ ง สมการเชิงอนุ พั น ธ์
สามัญ อัน ดั บสอง ปั ญ หาค่าตั้ งต้ น วิธีก ารอนุ ก รมก าลั ง สมการเชิ ง
อนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้นและการประยุกต์ การแปลง
ลาปลาซ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้
2. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดั บ
หนึ่งได้
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้
4. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญ
อันดับสองได้
5. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสูงได้
6. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญ
อันดับสูงได้
7. ใช้ วิ ธี ก ารอนุ ก รมก าลั ง หาผลเฉลยของสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์
สามัญได้
8. ใช้การแปลงลาปลาซหาผลผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและสองได้

9. เชื่ อ มโยงการประยุ ก ต์ ใ ช้ ส มการเชิ ง อนุ พั น ธ์ กั บ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และปัญหาอื่นใน
ชีวติ ประจาวันได้
Prerequisite : 103102 Calculus II, or 103122 Analytical
Calculus II, or consent of the School
First order ordinary differential equations, second
order ordinary differential equations, initial value
problems, the power series method, higher order linear
ordinary differential equations and applications, the
Laplace transform.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. solve first order ordinary differential equations;
2. solve first order initial value problems;
3. solve second order linear ordinary differential
equations;
4. solve second order linear initial value problems;
5. solve higher order linear ordinary differential
equations;
6. solve higher order linear initial value problems;
7. apply the power series method to solve linear
ordinary differential equations;
8. use Laplace transform to solve first and second
linear order initial value problems;
9. connect differential equations with problems in
mathematics, science, engineering and daily life.
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103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
4(4-0-8)
(Differential Equations II)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103231 สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ 1 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ เชิ ง เส้ น การวิ เคราะห์ ฟู เรี ย ร์
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยด้วยการแยกตัวแปร การหาผล
เฉลยด้วยวิธีลัก ษณะเฉพาะ สมการคลื่น สมการความร้อน สมการ
ลาปลาซ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง
2. แสดงสมการเชิ งอนุ พั น ธ์เชิ งเส้ น อั น ดั บ สู ง ในเทอมของระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง
3. อธิบายแนวคิดและสมบัติของอนุกรมฟูเรียร์
4. คานวณอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน
5. อธิบายแนวคิดและสมบัติของการแปลงฟูเรียร์
6. หาผลเฉลยของปั ญ หาค่ าขอบของสมการเชิ งอนุ พั น ธ์เชิงเส้ น
อันดับสองที่เกี่ยวข้องกับ สมการคลื่น สมการความร้อน สมการ
ลาปราซ บนโดเมนที่ เป็ น เซตจ ากั ด และไม่ จ ากั ด โดยใช้ ก าร
แยกตัวแปรและอนุกรมหรือการแปลงฟูเรียร์
7. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุ พัน ธ์ย่อยเชิงเส้นและกึ่ งเชิงเส้ น
อันดับหนึ่งโดยใช้วิธีลักษณะเฉพาะ
Prerequisite : 103231 Differential Equations I, or consent
of the School
Systems of linear differential equations, Fourier
analysis, partial differential equations, solutions by
separating variables, solutions by characteristics methods,
wave equation, heat equation, Laplace equation.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:

1. solve some systems of linear first order ordinary
differential equations;
2. express a higher order linear ordinary differential
equation as a system of first order equations;
3. explain the concept of Fourier series and their
properties;
4. compute the Fourier series of basic functions;
5. explain the concept of Fourier transforms and their
properties;
6. solve second order linear boundary value problems
involving the wave, heat and Laplace equations on
finite and infinite domains using separation of
variables and Fourier series/transforms;
7. solve first order linear and quasilinear partial
differential equations by the method of
characteristics.
103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
(Scientific Computer Programming) 4(3-3-6)
วิชาบังคับก่อน : 202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
ทฤษฎี พื้ นฐานทางคอมพิ วเตอร์ ตัวแปร การดาเนิ นการ
พีชคณิต นิพจน์ เงื่อนไข การดาเนินการตรรกศาสตร์ การวนซ้า แถว
ลาดับ ฟังก์ชัน รับเข้าและส่งออกแฟ้มข้อมูล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายทฤษฎี พื้ น ฐาน ประวั ติ และงานประยุ ก ต์ ท าง
คอมพิวเตอร์
2. ออกแบบและสามารถเขี ย นโปรแกรม เพื่ อ แก้ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม
ระดับขั้นสูง
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3. แปลโปรแกรม และแก้จุดบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก
Prerequisite : 202109 Computer Literacy Skills
Basic theory of computers, variables, algebraic
operation, expressions, conditions, logical operations,
loops, arrays, functions, input/output to files.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the theory, history and applications of
computers;
2. design and code a computer program which solves
mathematical and scientific problems in a high-level
programming language;
3. compile and debug small-sized computer programs.
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 และ 103212
พี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น และ 1103223 การวิ เคราะห์ 2 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ทฤษฎีก ารประมาณค่ า
การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าด้วยพหุนาม การประมาณ
ค่ากาลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข
การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
และการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. เรี ย นรู้ ก ารแทนจ านวนบนคอมพิ ว เตอร์ ขี ด จ ากั ด และค่ า
คลาดเคลื่อนปัดเศษ

2. ประยุกต์วิธีทาซ้าพื้นฐานเพื่อประมาณรากของสมการไม่เชิง
เส้น และวิเคราะห์การลู่เข้าของวิธีนิวตัน
3. อธิบายหลัก การสาคั ญ ของการประมาณค่าในช่วง สร้างพหุ
นามประมาณค่ า ในช่ ว งโดยพหุ น ามลากรองจ์ แ ละผลต่ า ง
ตัวหารนิวตัน
4. อธิบายหลักการของการประมาณค่าของวิธีกาลังสองน้อยสุด
5. หาผลเฉลยของระบบเชิ งเส้ น ได้ โดยวิธีก ารก าจั ด แบบเกาส์
การแยกแฟกเตอร์แ บบ LU วิธีทาซ้าเกาส์ -ยาโคบี วิธีท าซ้ า
เกาส์-ไซเดล และวิเคราะห์เงื่อนไขการลู่เข้า
6. คานวณค่าประมาณของอนุพันธ์ด้วยวิธีผลต่างข้างหน้า ผลต่าง
ย้อนหลัง และผลต่างกลาง และวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน.
7. คานวณค่าประมาณของปริพันธ์โดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมู กฎ
ของซิมม์สัน และ/หรือ สูตรนิวตัน-คต อันดับสูง
8. คานวณหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปั ญ หาค่ าเริ่มต้ น และ
ปั ญ หาค่ า ขอบ ทั้ ง ที่ เป็ น ประเภทอนุ พั น ธ์ ส ามั ญ และ
ประเภทอนุพันธ์ย่อย โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขพื้นฐาน
Prerequisite : 103231 Differential Equations I, 10321 2
Linear Algebra I and 10322 3 Analysis II, or consent of the
School.
Error
analysis,
approximation
theory,
interpolation and polynomial approximation, LeastSquares Regression, 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.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
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1. describe how numbers are represented on
computers, its limitations and round-off errors;
2. apply basic iterative methods to approximate roots
of nonlinear equations.
3. explain the key concepts of interpolation, use
Lagrange basis polynomial functions and Newton
divided difference to construct the interpolating
polynomial functions;
4. explain the key concepts of the least-squares
method;
5. find solutions of linear systems by applying
Gaussian elimination, Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel
iterative methods;
6. calculate the approximate values of derivatives by
forward, backward, and central difference formulas;
7. calculate the approximate values of definite
integrals using the Trapezoidal rule, Simpson’s rule,
and/or High-order Newton-Cotes formulas;
8. find solutions of initial-value problems and
boundary-value problems of ordinary differential
equations and partial differential equations by basic
numerical methods.
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
4(4-0-8)
(Linear Algebra II)
วิชาบังคับก่อน : 103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1 และ 103213 พีชคณิต
นามธรรม หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การแปลงพีชคณิตเชิงเส้น ปริภูมิย่อยไม่แปรเปลี่ยน ผล
คูณ ตรง ผลบวกและผลหารของปริภู มิเวกเตอร์ ทฤษฎี ฟั งก์ ชัน สม
สั ณ ฐาน เมทริ ก ซ์ ยู นิ แ ทรี เมทริ ก ซ์ เชิ ง ตั้ ง ฉากและเมทริ ก ซ์ เฮอร์

มิเทีย น วิธีก ารแนวทแยงมุม ทฤษฎีบ ทเคย์เลย์ –แฮมิลตัน รูปแบบ
ปกติชอร์ดอง รูปแบบเชิงเส้นและรูปแบบกาลังสอง ผลคูณเทนเซอร์
การประยุกต์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบ ายและพิ สู จ น์ ส มบั ติ ข องการแปลงเชิ งเส้ น และการสม
สัณฐานระหว่างเวกเตอร์บนจานวนจริงและจานวนเชิงซ้อนที่มี
มิติจากัด
2. หาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนฐาน
3. หาภาวะรากค่ า ซ้ าของค่ า เฉพาะในเชิ ง พี ช คณิ ตและเชิ ง
เรขาคณิต
4. หาปริภูมิย่อยไม่แปรเปลี่ยนของการแปลงเชิงเส้น
5. อธิบายและกาหนดผลบวกตรงและผลหารของปริภูมิเวกเตอร์
6. อธิบายแนวคิดและสมบัติของเมทริกซ์เฮอร์มิเทียน เมทริกซ์เชิง
ตั้งฉาก และเมทริกซ์ยูนิแทรีและเมทริกซ์ทแยงมุม
7. หารูปแบบปกติชอร์ดองของเมทริกซ์ค่าเชิงซ้อน
8. หาเมทริกซ์ของรูปแบบกาลังสอง
9. อธิ บ ายแนวคิ ด และสมบั ติ ข องผลคู ณ เทนเซอร์ ข องปริ ภู มิ
เวกเตอร์
10. แก้ ปัญหาทางทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์
Prerequisite : 10321 2 Linear Algebra I and 103213
Abstract Algebra, or consent of the School
Abstract linear transformations, invariant
subspaces, direct products, sums and quotients of vector
spaces, isomorphism theorems, unitary, orthogonal and
Hermitian matrices, diagonalization, Cayley-Hamilton
theorem, Jordan normal form, linear and quadratic forms,
tensor products, applications.
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Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Explain and prove some properties of linear
transformations and vector space isomorphisms over
real and complex finite dimensional vector spaces;
2. find the matrix of a linear transformation after a
change of basis;
3. find algebraic and geometric multiplicities of an
eigenvalue;
4. find invariant subspaces of a linear transformation;
5. explain and determine direct sums and quotients of
vector spaces;
6. explain the concepts and the properties of
Hermitian, orthogonal and unitary linear
transformations and diagonalize such matrices;
7. find the Jordan normal form of a complex matrix;
8. find the matrix of a quadratic form;
9. explain the concepts and the properties of tensor
products of vector spaces.
10. solve small-sized theoretical problems related with
the course contents by using mathematical
reasoning.
103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
4(4-0-8)
และปรัชญาของคณิตศาสตร์
(Topics in the History and Philosophy of Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : 103221 แคลคูลัสระดับสูง หรือ 103105 แคลคูลัส
3 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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 ตศาสตร์ในลักษณะวิชา ศึก ษาเกี่ ย วกั บกฎเกณฑ์
และทฤษฎีของธรรมชาติและความรู้เชิงคณิตศาสตร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายรากฐานทางประวัติศาสตร์ของการวิเคราะห์เชิง
อนันต์ โดยคาร์ดาโน เดการ์ต นิวตัน และ ออยเลอร์
2. สามารถนาเสนอแคลคูลัสในศตวรรษที่ 17 และ 18 ในบริบท
เชิงประวัติศาสตร์
3. สามารถอธิบายการสรรค์สร้างความเข้มงวดทางคณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 19 โดย โคชี ไวแยร์สตราสส์ และ เปอาโน สาหรับ
แคลคูลัสหนึ่งและหลายตัวแปร
Prerequisite: 103221 Advanced Calculus or 103105
Calculus III, or consent of the School
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.
Expected Learning Outcomes :
On completing this course, will be able to
1. Explain the historical foundations of the analysis of
the infinite focusing on Cardano, Descartes, Newton
and Euler.
2. Present the Calculus in its historical context in the
17th and 18th centuries.
3. Explain the creation of mathematical rigor in the 19th
century via Cauchy, Weierstrass and Peano for the
calculus on one and several variables.
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103313 ทฤษฎีจานวน
4(4-0-8)
(Number Theory)
วิชาบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
จานวนเต็ม การหารลงตัว จานวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก
ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทมูลฐานเลขคณิต การทดสอบการหารลงตัว
สมการดิโอฟันไทน์ สมภาคและส่วนตกค้าง ฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจานวน
ฟังก์ชันการคูณ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบ ายและพิ สู จ น์ ส มบั ติ พื้ น ฐานของการหารลงตั ว จ านวน
เฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย
2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทมูลฐานเลขคณิต มาแก้ปัญหาพื้นฐานของ
ทฤษฎีจานวน
3. อธิ บ ายการทดสอบการหารลงตั ว ของจ านวนเต็ ม บวกบาง
จานวน
4. คานวณหาผลเฉลยที่ เป็ นจ านวนเต็ม ของสมการดิโ อฟั น ไทน์
เชิงเส้น
5. อธิ บ ายบทนิ ย ามของสมภาคและส่ วนตกค้ า ง พิ สู จ น์ ส มบั ติ
พื้นฐานของสมภาค และหาผลเฉลยของระบบสมการสมภาค
6. ประยุก ต์ใช้ท ฤษฎี บทของฟอร์ม าต์ แ ละทฤษฎี บ ทของวิล สั น
มาแก้ปัญหาในทฤษฎีจานวน
7. อธิบายหลักการสาคัญของฟังก์ชันการคูณ และคานวณหาค่า
ของฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจานวน บางชนิดได้
Prerequisite : 103115 Principles of Mathematics, or
consent of the School
Integers, divisibility, prime numbers, greatest
common divisors, least common multiples, the
fundamental theorem of arithmetic, divisibility tests,

Diophantine equations, congruences and residue systems,
number theoretic functions, multiplicative functions.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain and prove some elementary properties
involving divisibility, prime numbers, greatest
common divisors, least common multiples;
2. apply the fundamental theorem of arithmetic to
solve some elementary problems in number theory;
3. explain the divisibility tests for some positive
integers;
4. determine the integral solutions of linear
diophantine equations;
5. explain the definition of congruences and residue
systems, prove some elementary properties of
congruences, and solve systems of linear
congruences;
6. apply Euler-Fermat’s theorem and Wilson’s theorem
to solve some problems in number theory;
7. explain the key concepts of multiplicative functions,
and calculate the value of some number theoretic
functions.
103314 คณิตศาสตร์วิยุต
4(4-0-8)
(Discrete Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ขั้ น ตอนวิ ธี การนั บ การเรี ย งสั บ เปลี่ ย นและการจั ด หมู่
หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความสัมพันธ์เชิงอันดับ
และโครงสร้าง กราฟ ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. ออกแบบขั้นตอนวิธี เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. อธิ บ ายการนั บ การเรี ย งสั บ เปลี่ ย น การจั ด หมู่ และการ
ประยุกต์ใช้
3. อธิบายหลักการรังนกพิราบ และการประยุกต์ใช้
4. อธิบ ายสมบั ติข องความสัม พั น ธ์เวีย นเกิ ด และหารูป ปิ ดของ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด
5. อธิบ ายความสั ม พั น ธ์ เชิ งอั น ดั บ และโครงสร้ าง กราฟ ต้ น ไม้
พีชคณิตบูลีน และการประยุกต์ใช้
Prerequisite : 103115 Principles of Mathematics, or
consent of the School
Algorithms, counting, permutations and
combinations, the Pigeonhole Principle, recurrence
relations, order relations and structures, graphs, trees,
Boolean algebra.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. design algorithms to solve mathematical problems;
2. explain counting, permutation, combinations and
their applications;
3. explain the Pigeonhole Principle and apply it;
4. explain properties of recurrence relations and find
their closed forms it;
5. explain properties of order relations and structures,
graphs, trees, Boolean algebra and apply them.
103322 ทอพอโลยี
4(4-0-8)
(Topology)
วิชาบังคับก่อน : 103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา

ทบทวนปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิเชิง
ผลคูณ ความเชื่อมโยง ความกระชับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายนิ ย ามของปริภู มิอิ งระยะทาง เซตเปิ ด เซตปิ ด ย่ าน
ใกล้เคียง จุดลิมิตและส่วนปิดคลุม จุดภายในและจุดขอบ
2. อธิบายและพิสูจน์เกี่ยวกับลาดับลู่เข้าและลาดับโคชีในปริภูมิอิง
ระยะทาง ปริภู มิ อิ งระยะทางบริ บู ร ณ์ ฟั งก์ ชั น ต่ อ เนื่ อ งและ
ฟังก์ชันต่อเนื่องสม่าเสมอบนปริภูมิอิงระยะทาง
3. อธิบายปริภูมิเชิงทอพอโลยีและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเซตปิด
ย่านใกล้เคียง จุดลิมิต ส่วนปิดคลุม จุดภายใน จุดภายนอกและ
จุดขอบบนปริภูมิเชิงทอพอโลยี
4. อธิบายปริภูมิเฮาส์ดอฟฟ์และเซตหนาแน่น
5. อธิบายฐานและฐานย่อยของปริภูมิเชิงทอพอโลยี และบรรยาย
ปริภูมิย่อยของปริภูมิเชิงทอพอโลยี
6. อธิบายและยกตัวอย่างปริภูมิเชิงผลคูณ และปริภูมิเชิงผลหาร
และพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับทอพอโลยีผลคูณ และทอ
พอโลยีผลหาร
7. อธิบายและพิสูจน์เกี่ยวกับฟังก์ชันต่อเนื่อง และฟังก์ชันสมาน
สัณฐาน
8. อธิบายนิยามของปริภูมิเชื่อมโยงและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
เซตเชื่อมโยง
9. บรรยายปริภูมิกระชับและพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซต
กระชับ
Prerequisite : 103323 Multivariable Analysis, or consent of
the School
Review of metric spaces, topological spaces,
product spaces, connectedness, compactness.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
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1. state the definitions of metric spaces, open sets,
closed sets, neigbourhoods, closure, interior and
boundary;
2. explain the concepts and give proofs on convergent
sequences and Cauchy sequences in metric spaces
and complete metric spaces, and on continuous and
uniformly continuous functions in metric spaces;
3. explain the definition and the properties of general
topological spaces and prove theorems about
closed sets, neigbourhoods, closures, interiors,
exteriors and boundary in topological spaces;
4. explain the definition and the properties of
Hausdorff spaces and dense sets;
5. explain the definition and the properties of bases
and subbases of topological spaces, and describe
the concept of subspace of a topological space;
6. explain the concepts and give examples of product
spaces and quotient spaces, and prove theorems
related with product and quotient topologies;
7. explain the concepts and give proofs on continuous
functions and homeomorphism;
8. explain the definition of a connected space and
prove theorems about connected sets;
9. explain the definition and the properties of a
compact space and prove theorems about compact
sets.
103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
4(4-0-8)
(Multivariable Analysis)
วิชาบังคับก่อ น : 103223 การวิเคราะห์ 2 และ 103212 พีชคณิ ต
เชิงเส้น 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

ยุค ลิดเมตริก ทอพอโลยีบ นปริภูมิยุคลิด การส่งต่ อเนื่อ ง
การหาอนุพันธ์ภายใต้ปริพันธ์ อนุพันธ์รวม ทฤษฎีบทการหาอนุพันธ์
ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมและทฤษฎีบทของเทย์เลอร์ ทฤษฎีบทของฟังก์ชัน
โดยปริย ายและฟังก์ ชัน ผกผัน ค่าสุดขีดของฟั งก์ ชัน ปริพัน ธ์แ บบรี
มันน์ในปริภูมิยุคลิด ทฤษฎีบทของฟูบินี การเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานและสมบัติ และแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกับทอ
พอโลยีบนปริภูมิยุคลิดรวมถึงยุคลิดนอร์มและเมตริก บอลเปิด
และเซตเปิด เซตปกคลุมและเซตเชื่อมโยง การส่งต่อเนื่องและ
การลู่เข้าของลาดับ
2. อธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของอนุพันธ์รวมและอนุ พันธ์ใน
ปริภูมิยุคลิด คานวณอนุพันธ์และประยุกต์ใช้กฏลูกโซ่
3. อธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมและทฤษฎีบทของ
เทย์เลอร์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
4. แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดที่เกี่ยวข้องกับหลายตัวแปรแบบ
ที่มีหรือไม่มีข้อจากัด
5. อธิบ ายบทนิ ย ามของปริพั น ธ์แบบรีมั นน์ ห ลายชั้ นและสมบั ติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคานวณปริพันธ์โดยใช้ปริพันธ์ซ้า
6. เปลี่ยนตัวแปรในการหาปริพันธ์หลายชั้น
7. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์
Prerequisite : 10322 3 Analysis II and 10321 2 Linear
Algebra I, or consent of the School
The Euclidean metric, topology of Euclidean
spaces, continuous maps, differentiation under the
integral, the total derivative, differentiation theorems,
Mean Value Theorem and Taylors’ s Theorem, Implicit
Function and Inverse Function Theorems, extreme values
of functions, the Riemann integral in Euclidean space,
Fubini’s Theorem, change of variables in integration.
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Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain basic concepts and properties and solve
problems related with topological notions in
Euclidean space, including the Euclidean norm and
metric, open balls and open sets, compact and
connected sets, continuous maps and convergent
sequences;
2. explain the mathematical concepts of total
derivative and differentiability in Euclidean space,
compute the various derivatives and apply the chain
rule;
3. explain and apply the Mean Value Theorem and
Taylor’s Theorem of functions of several variables;
4. solve optimization problems involving several
variables, with or without constraints.
5. Explain the definition of the multiple Riemann
integral and its properties, and compute some
integrals by iterated integrals.
6. change variables in multiple integrals,
7. solve small-sized theoretical problems related with
the course contents by using mathematical
reasoning.
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
4(4-0-8)
(Probability Theory)
วิชาบังคับก่อ น : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นแบบมี
เงื่ อ นไข ความเป็ น อิ ส ระ ค่ า คาดคะเน ความแปรปรวน ฟั ง ก์ ชั น

ก่ อ ก าเนิ ด ของตั ว แปรสุ่ ม ฟั ง ก์ ชั น ก่ อ ก าเนิ ด โมเมนต์ ฟั ง ก์ ชั น
ลักษณะเฉพาะ กฎของเลขจานวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายความหมายของปริภูมิความน่าจะเป็นได้
2. อธิ บ ายความหมาย จ าแนกประเภทของตั ว แปรสุ่ ม และ
ยกตัวอย่างตัวแปรสุ่มที่สาคัญในแต่ละประเภทได้
3. อธิ บ ายความหมายและค านวณ ความน่ า จะเป็ น แบบมี
เงื่อนไขได้
4. อธิบายความเป็นอิสระของเหตุการณ์ และความเป็นอิสระของ
ตัวแปรสุ่มได้
5. หาค่าคาดคะเนและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มได้
6. อธิบายความหมายและการหาฟังก์ชันก่อกาเนิดของตัวแปรสุ่ม
ฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะได้
7. บอกกฎของเลขจานวนมาก และประยุกต์กฎของเลขจานวน
มากกับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้
8. บอกทฤษฎี บทลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง และประยุกต์ ทฤษฎีบ ท
ลิมิตเข้าสู่ส่วนกลางกับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้
Prerequisite : 103223 Analysis II, or consent of the School
Probability spaces, random variables, conditional
probability, independence, expected value, variance,
generating functions, moment generating functions,
characteristic functions, law of large numbers, central limit
theorem.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain the concept of probability space;
2. explain the concept of random variable, classify the
types of the random variables, and give an example
for each important type of random variable;
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3. explain the concept of and calculate conditional
probability;
4. explain the independence of events and the
independence of random variables;
5. find the expected value and variance of a random
variable;
6. find generating functions, moment generating
functions and characteristic functions and explain
their meaning.
7. state the law of large numbers and apply it to
problems in statistics;
8. state the central limit theorem and apply it to
problems in statistics;

3. คานวณค่าพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ วิธีการปรับเรีย บ
ด้ ว ยเส้ น โค้ ง เลขชี้ ก าลั ง การพยากรณ์ แ บบปรั บ ได้ การ
พยากรณ์ ด้ ว ยวิ ธี ข องโฮลท์ และการพยากรณ์ ด้ ว ยวิ ธี ข อง
วินเตอร์
4. อธิบายและคานวณค่าพยากรณ์โดยวิธีของบอกซ์และเจนกินส์
5. คานวณค่าพยากรณ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ
Prerequisite : 103342 Probability Theory, or consent of
the School
Quantity forecasting, methods of forecasting,
moving average method, exponential smoothing, adaptive
forecasting, forecasting of Holt’ s method, Winter’ s
method, time series analysis by Box–Jenkings.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the concept of statistical forecasting;
2. explain the moving average method, exponential
smoothing, adaptive forecasting, forecasting by
Holt’s method and by Winter’s method;
3. compute forecasts using the moving average
method, exponential smoothing, adaptive
forecasting, forecasting by Holt’ s method and
Winter’s method;
4. explain and compute the forecasts using the Box
and Jenkings method;
5. compute the forecasts using available statistical
software.

103343 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
4(4-0-8)
(Statistical Forecasting Techniques)
วิช าบั งคั บ ก่ อ น : 103342 ทฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ น หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
การพยากรณ์ เชิงปริมาณ วิธีก ารพยากรณ์ วิธีค่ าเฉลี่ ย
เคลื่อนที่ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลัง การพยากรณ์แบบ
ปรับได้ การพยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลท์ การพยากรณ์ ด้วยวิธีของวิน
เตอร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยบอกซ์ - เจนกินส์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายแนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ์เชิงสถิติ
2. อธิบายวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้
ก าลั ง การพยากรณ์ แ บบปรับ ได้ การพยากรณ์ ด้ ว ยวิ ธีข อง
โฮลท์ และการพยากรณ์ด้วยวิธีของวินเตอร์
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103344 การวิเคราะห์การถดถอย
4(4-0-8)
(Regression Analysis)
วิช าบั งคั บ ก่ อ น : 103342 ทฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ น หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว ตัวแบบการถดถอยพหุคูณ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การตรวจสอบ
การถดถอย ปัญ หาอัตสหสัมพันธ์และปัญหาพหุสัมพันธ์ การเลือก
ตัวแบบ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายแนวคิดและวิธีการของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว
และตัวแบบการถดถอยพหุคูณ และสหสัมพันธ์
2. บรรยายทฤษฎีบทพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์การถดถอย
3. เขียนตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดีย วและตัวแบบการถดถอย
พหุคูณในรูปแบบของเมทริกซ์
4. สร้างตัวแบบการถดถอย
5. นาเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ
6. น าเสนองานด้ ว ยปากเปล่ า โดยใช้ พ าวเวอร์พ อยในประเด็ น
เกี่ยวกับสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การถดถอย
Prerequisite : 103342 Probability Theory, or consent of
the School
Simple linear regression model, multiple
regression model, parameter estimation, test of
hypothesis, regression diagnostics, autocorrelation and
multicollinearity problems, model selection
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts and methods of simple and
multiple regression and correlation;
2. describe the theoretical basis for regression analysis;

3. write simple and multiple linear regression models in
matrix format;
4. build regression models;
5. present the results using available statistical software
6. give an oral presentation by PowerPoint on
interdisciplinary issues relating to regression analysis.
103361 คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน
4(4-0-8)
(Mathematics for Finance)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 103342 ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
แบบจ าลองตลาดอย่ า งง่า ย สิ น ทรัพ ย์ ป ลอดความเสี่ ย ง
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แบบจาลองตลาดแบบวิยุต การบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาที่จะส่งมอบสินค้าใน
ภายหน้า ตราสารสิทธิเลือก การตั้งราคาตราสารสิทธิเลือก วิศวกรรม
การเงิน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายหลักการและสมมติฐานเบื้องต้นของแบบจาลองตลาด
อย่างง่ายได้
2. อธิบายความหมายของสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและสินทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงได้
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและ
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้
4. บรรยายหลักการและสมมติฐานเบื้องต้นของแบบจาลองตลาด
แบบวิยุตได้
5. ประยุกต์เรื่องสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและสินทรัพย์ที่มีความ
เสี่ย งในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และสร้างกลุ่มหลักทรัพย์
อย่างง่ายได้
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6. อธิบายความหมายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาที่จะส่ง
มอบสินค้าในภายหน้า และตราสารสิทธิเลือก
7. อธิบายความแตกต่างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาที่จะส่ง
มอบสินค้าในภายหน้า และตราสารสิทธิเลือกได้
8. บรรยายหลักการสาหรับการตั้งราคาตราสารสิทธิเลือกได้
9. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ และอนุพันธ์ของสินทรัพย์
ชนิดต่าง ๆ ในการจัดการความเสี่ยงอย่างง่ายได้
Prerequisite : 10334 2 Probability Theory, or consent of
the School
Simple market models, risk-free assets, risky
assets, discrete time market models, portfolio
management, forward and future contracts, options,
option pricing, financial engineering.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the fundamental concepts and assumptions
of the simple market models;
2. explain the meaning of risk-free assets and risky
assets;
3. explain the difference between risk-free assets and
risky assets;
4. describe the fundamental concepts and assumptions
about the discrete time market models;
5. apply risk-free assets and risky assets to portfolio
management, and construct the simple portfolios;
6. explain the meaning of forward contract, future
contract and option;
7. explain the difference between forward contracts,
future contracts and options;
8. describe the key concepts of option pricing;
9. apply the various assets and derivative securities to
simple risk management;

103362 ทฤษฎีดอกเบี้ย
4(4-0-8)
(The Theory of Interest)
วิชาบังคับ ก่อ น : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ 103122 แคลคูลัสเชิ ง
วิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั ก การวั ด เกี่ ย วกั บ ดอกเบี้ ย การแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ดอกเบี้ย การจ่ายรายงวด การจ่ายรายงวดลักษณะอื่น ๆ วิธีจ่ายหนี้
คื น เป็ น งวด วิ ธี ส ะสมเงิ น ทุ น อั ต ราผลตอบแทน พั น ธบั ต รและ
หลักทรัพย์อื่น ๆ การประยุกต์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายแนวคิดพื้นฐานของผลอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคงต้น
ดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าปัจจุบัน และมูลค่าสะสม และประยุกต์ใช้
ความรู้ นี้ ใ นการแก้ ปั ญ หาทางการเงิ น และปั ญ หาการจ่ า ย
รายงวด
2. สร้างตารางการจ่ายหนี้คืนเป็นงวดและตารางการจ่ายหนี้คืน
ด้วยวิธีสะสมทุน
3. คานวณหาอั ต ราการลงทุ น กลั บ อั ต ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและอัตราเวลาของดอกเบี้ย
4. คานวณหาราคาและปริมาณสาหรับพันธบัตรและหลักทรัพย์
อื่น ๆ เช่น หุ้นและหุ้นสามัญ
Prerequisite : 103102 Calculus II, or 103122 Analytical
Calculus II, or consent of the School
The measurement of interest, solution of
problems in interest, basic annuities, more general
annuities, amortization method, sinking fund method,
yield rate, bonds and other securities, applications.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
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1. describe the basic concepts of effective rate of
interest, simple interest, compound interest, present
value and accumulated value and apply these
concepts toward solving financial problems and
annuity problems;
2. construct the amortization schedules and sinking
fund schedules;
3. compute reinvestment rates, yield rates and timeweighted rates of interest;
4. compute prices and values for bonds and other
securities, such as stock and common stock.
103391 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิดเกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึก ษา ความรู้พ้ืนฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลื อ กสถานประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมั ค รงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบก าร ระบบบริ ห ารงาน คุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิช าการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ สั งคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ย วกั บ หลัก การ แนวคิด กระบวนการ
และขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา ตลอดจนระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ที่
เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถานประกอบการ

3. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และการเขีย น
รายงานวิชาการ
4. มีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่สังคม
การทางาน
Prerequisite : none
Principles and concepts relating to Cooperative
Education; processes 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 the workplace; work systems
and quality management at the workplace; presentation
and report writing techniques; personality development;
preparing for success.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. have a deep understanding of the concepts,
principles, processes and procedures as well as
relevant regulations of Cooperative Education.
2. have knowledge and basic skills to work in the
enterprises.
3. have knowledge and skills in presentation and
academic report writing.
4. have the basic skills in personality development to
adapt themselves to work environment.
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103393 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
8 credits
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : นั ก ศึ ก ษาตามแผนการศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 และ
103391 เตรียมสหกิจศึกษา
นัก ศึ ก ษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิช าการหรือ วิชาชี พ เต็ ม
เวลาเสมือ นหนึ่ งเป็น พนั ก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็ น
ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 16 สั ป ดาห์ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการจริ ง อั นจะน าไปสู่ ก ารเพิ่ มความรู้ ความเข้ าใจใน
เนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้ อ งส่ ง รายงานวิ ช าการ และน าเสนอผลการไปปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วั ด จากผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและรายงานวิ ช าการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสั ม ภ าษณ์ และสั ม มนาสห กิ จ ศึ ก ษาห ลั ง กลั บ จากสถาน
ประกอบการ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ งานและประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ที่ เรี ย นใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
นาไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ ทางด้านอาชีพ และการพั ฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการทางาน
เป็นทีม และทักษะการจัดการและการวางแผน เป็นต้น
Prerequisite: Third year standing according to the study
plan, and 103391 Pre-cooperative Education
Students have to perform full-time academic or
professional work as a temporary staff member at a
workplace for 1 entire Cooperative Education trimester ( at

least 16 weeks) to provide the opportunity for students to
work and apply knowledge they learn in their own disciplines
to solve problems in real enterprises. Once they completed
the work, students have to submit an operational report and
present their performance results to the school faculties for
the assessment according to the school's specification. The
school faculties and job supervisor( s) will determine the
results as either pass or fail based on the students'
performance on the assigned work and the operational
reports as well as their performance at the interview and
seminar activities after completing work at the workplace.
Expected Learning Outcomes :
Students will practice and apply the knowledge
they learn in their own disciplines to solve problems in real
enterprises. This will lead to increase knowledge and
understanding of academic content even more, enhance the
skills and professional experience and develop students’
skills such as interpersonal relationships. , teamwork skills,
planning, management skills, and so on.
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
1(1-0-3)
(Seminar in Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามแผนการศึกษา หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งนาเสนอโดยนักศึกษา
Prerequisite: Third year standing according to the study
plan, or consent of the School
Topics of interest in mathematics presented by
students.
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103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
1(1-0-3)
(Seminar in Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งนาเสนอโดยนักศึกษา
Prerequisite: 103394 Seminar in Mathematics I, or consent
of the School
Topics of interest in mathematics presented by
students
103411 หัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต
4(4-0-8)
(Topics in Geometry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ ยวกับเรขาคณิต โดยเนื้อหา
จะแตกต่ างกั น ไปตามความสนใจ ความต้ อ งการของผู้ เรีย น และ
แนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Prerequisite: Consent of the School
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
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อ เกี่ยวกับพีชคณิต โดยเนื้อหาจะ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้ม
ปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Prerequisite: Consent of the School
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
Prerequisite : Consent of the School
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
Prerequisite: Consent of the School
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 อเกี่ ย วกั บความน่าจะเป็ น โดย
เนื้ อหาจะแตกต่ างกั นไปตามความสนใจ ความต้อ งการของผู้เรีย น
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Prerequisite: Consent of the School
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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103442 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ
4(4-0-8)
(Topics in Statistics)
วิชาบั งคับก่อ น : 103342 ทฤษฎีค วามน่าจะเป็น หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิ ช านี้ ค รอบคลุ ม หั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ สถิ ติ โดยเนื้ อ หาจะ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้ม
ปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Prerequisite: 103342 Probability Theory, or consent of the
School
This course covers topics in statistics. Course
contents varies according to student’ s interests,
requirements and the current trends in this field.
103452 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4(4-0-8)
(Topics in Numerical Analysis)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
โดยเนื้ อ หาจะแตกต่ า งกั น ไปตามความสนใจ ความต้ อ งการของ
ผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Prerequisite: Consent of the School
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 ตศาสตร์ประยุก ต์
โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้

Prerequisite: Consent of the School
This course covers topics in applied
mathematics. Course contents varies according to
students’ interests, requirements and the current trends
in this field.
103462 หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบ ทางคณิตศาสตร์
(Topics in Mathematical Modeling)
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อ เกี่ ยวกับการสร้างตัวแบบทาง
คณิ ต ศาสตร์ โดยเนื้ อ หาจะแตกต่ า งกั น ไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาใน
วิชานี้
Prerequisite : Consent of the School
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 วข้อ เกี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ก ารเงิน
โดยเนื้อหาจะแตกต่างกั นไปตามความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Prerequisite: Consent of the School
This course covers topics in mathematical
finance. Course contents varies according to students’
interests, requirements and the current trends in this field.
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103490 โครงงาน
4(0-12-0)
(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
Prerequisite: Fourth year standing according to the study
plan
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 report,
the student will explore a topic on the frontier of
mathematical research.
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
Prerequisite : Fourth year standing according to the study
plan
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.
103493 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 103393 สหกิจศึกษา 1
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
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ งานและประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ที่ เรี ย นใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
นาไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ ทางด้านอาชีพ และการพั ฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการทางาน
เป็นทีม และทักษะการจัดการและการวางแผน เป็นต้น
Prerequisite : 103393 Cooperative Education I
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
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operational report and present his/ her performance
results to the School.
Expected Learning Outcomes :
Students will practice and apply the knowledge
they learn in their own disciplines to solve problems in real
enterprises. This will lead to increase knowledge and
understanding of academic content even more, enhance the
skills and professional experience and develop students’
skills such as interpersonal relationships. , teamwork skills,
planning, management skills, and so on.
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4(4-0-8)
(Functional Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 และ 103322 ทอพอ
โลยี หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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 ก การ
ภาวะมี ข อบเขตเอกรู ป ทฤษฎี บ ทการส่ ง เปิ ด ทฤษฎี บ ทกราฟปิ ด
ปริภูมิสะท้อน การลู่เข้าแบบอ่อนและการลู่เข้าแบบอ่อน*
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดหลัก มูล สมบัติและทฤษฎีบททั่วไปของปริภูมิ
นอร์มเชิงเส้น
2. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบทของตัวดาเนินการ
เชิงเส้นมีขอบเขตบนปริภูมินอร์มเชิงเส้น
3. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบททั่วไปของปริภูมิฮิล
เบิร์ตและตัวดาเนินการเชิงเส้นมีขอบเขตบนปริภูมิฮิลเบิร์ต

4. บรรยายและอธิบ ายทฤษฎี บทหลั ก มูล ของการวิเคราะห์ เชิ ง
ฟังก์ ชัน ประกอบด้วยทฤษฎีบทของฮาห์น -บานาค หลักการ
ภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎี บ ทการส่งเปิด และทฤษฎี บ ท
กราฟปิด
5. ให้ตัวอย่างและยกตัวอย่างค้านที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักใน
รายวิชานี้
6. แก้ ปัญหาทางทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์
Prerequisite : 103311 Linear Algebra II and 103322
Topology, or consent of the School
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.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain fundamental concepts, properties and
theorems of general normed linear spaces;
2. explain fundamental concepts and properties and
theorems of bounded linear operators on a normed
linear space;
3. explain fundamental concepts, properties and
theorems of general Hilbert spaces and the bounded
linear operators on them;
4. state and explain the fundamental theorems of
functional analysis, including the Hahn-Banach
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theorem, uniform boundedness principle, open
mapping theorem and closed graph theorem;
5. provide examples and counterexamples relating to
the major theorems in the course;
6. solve theoretical and practical problems related with
all of the course contents by using correct
mathematical reasoning and notation.
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
4(4-0-8)
(Measure Theory)
วิชาบังคับก่อน : 103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ปริภูมิหาเมเชอร์ได้ เมเชอร์ ปริพันธ์เลอเบก ทฤษฎีการลู่
เข้ า ปริ ภู มิ Lp ทฤษฎี บ ทของเรดอน-นิ โ คดี ม ทฤษฎี บ ทของฟุ บิ นิ
เมเชอร์โบเรลบนเส้นจานวนจริง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบ ายแนวคิ ดหลัก มูลและทฤษฎี บทหลัก ที่เกี่ ย วกั บ เมเชอร์
ประกอบด้วย พีชคณิตซิกมา ปริภูมิหาเมเชอร์ได้ และฟังก์ชัน
เมเชอร์
2. บรรยายปริ พั น ธ์ เลอเบกและสมบั ติ ข องปริ พั น ธ์ เลอเบกซึ่ ง
ประกอบด้วยทฤษฎีบทหลักเกี่ยวเนื่อง
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างปริพันธ์รีมันน์และปริพันธ์เลอเบก
4. บรรยายการสร้างของปริภูมิ Lp และสมบัติของปริภูมิ Lp ซึ่ง
ประกอบด้วยทฤษฎีบทเกี่ยวเนื่อง
5. บรรยายความเชื่อมโยงระหว่างเมเชอร์โบเรลบนเส้นจานวนจริง
และฟังก์ชันการแจกแจง
6. ให้ตัวอย่างและยกตัวอย่างค้านที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลัก ใน
รายวิชานี้

7. แก้ ปัญหาทางทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์
Prerequisite : 103323 Multivariable Analysis, or consent of
the School
Measurable spaces, measures, the Lebesgue
integral, convergence theorems, the Lp-spaces, RadonNikodym theorem, Fubini’ s theorem, Borel measures on
the real line.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to :
1. explain fundamental concepts and the main
theorems related with measures, including sigmaalgebras, measurable spaces and measurable
functions;
2. describe the Lebesque integral and its properties,
including the main relevant theorems;
3. explain the difference between Riemann and
Lebesgue integral;
4. describe the construction of the Lp-spaces and their
properties, including the relevant theorems;
5. describe the connection between Borel measures on
the line and distribution functions;
6. provide examples and counterexamples relating to
the major theorems in the course;
7. solve theoretical and practical problems related with
all of the course contents by using correct
mathematical reasoning and notation.
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103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Ordinary Differential Equations)
วิช าบั งคั บ ก่ อ น : 103311 พี ชคณิ ตเชิงเส้ น 2 และ 103323 การ
วิเคราะห์หลายตัวแปร หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ปัญหาค่าเริ่มต้น การมีจริง
ความเป็นได้อย่างเดียว และความต่อเนื่องของผลเฉลย หลักการการ
หดตัว ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นได้อย่างเดียว ความต่อเนื่อง
ของผลเฉลยเที ย บกั บ พารามิ เตอร์ ผลเฉลยขยายไม่ ไ ด้ ระบบ
พลศาสตร์ สมการเพอร์ เทอร์ เบชั น ระบบสมการเชิ ง เส้ น ระบบ
สมการเชิงอนุพัน ธ์สามัญ เป็นคาบ สมการเชิงเส้นอัน ดับ m ทฤษฎี
เสถียร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งเชิงเส้นและ
เศษส่วน
2. หาโดเมนที่ทาให้ฟังก์ชันสอดคล้องกับเงื่อนไขลิพชิทซ์
3. ประยุกต์ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นไปได้อย่างเดียวใช้ใน
ระบบสมการปกติอันดับหนึ่งของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
4. วิเคราะห์สมบั ติของผลเฉลยของปัญ หาค่าเริ่มต้น ที่ขึ้นอยู่กั บ
ตัวแปรเสริม และภาคขยายของผลเฉลย
5. ประยุกต์การวิเคราะห์ความเสถียรกับระบบสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญเชิงเส้นและกึ่งเชิงเส้น
Prerequisite : 103311 Linear Algebra II and 103323
Multivariable Analysis, or consent of the School
First-order differential equations, initial value
problems, existence, uniqueness and continuity of
solutions, the contraction principle, existence and
uniqueness theorems, continuity of a solution with
respect to parameters, non-extendable 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.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to :
1. solve linear and fractional first-order ordinary
differential equations;
2. find domains where functions satisfy Lipschitz
conditions;
3. apply existence and uniqueness theorems to normal
first-order systems of ordinary differential equations;
4. analyze properties of solutions of initial value
problems such as dependence on parameters and
extension of solutions;
5. apply stability analysis to linear and quasilinear
systems of ordinary differential equations.
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
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. ใช้วิธีก ารลัก ษณะเฉพาะในการแก้ สมการอนุพันธ์ย่อยอัน ดับ
หนึ่งที่มีฟังก์ชันไม่ทราบค่าเดียว
2. สร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมบนพื้นผิวที่ผลเฉลยมีความไม่ต่อเนื่อง;
3. หาลักษณะเฉพาะของระบบสมการอนุพันธ์ย่อย ระบุเงื่อนไข
และก าหนดปั ญ หาค่ าเริ่ม ต้น ที่ ไม่ เป็น ลั ก ษณะเฉพาะส าหรับ
ระบบสมการอนุ พั น ธ์ย่ อ ยกึ่ งเชิงเส้ น สามารถหาโดเมนของ
ความเป็นหนึ่งเดียวของผลเฉลยของปัญหาเริ่มต้นสาหรับระบบ
สมการอันดับหนึ่งที่เป็นไฮเพอร์โบลิก
4. ใช้ ห ลั ก การสู ง สุ ด ทั้ ง อ่ อ นและเข้ ม ในการวิ เคราะห์ ส มการ
อนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงอิลลิปติก
5. กาหนดและวิเคราะห์ปัญหาของดิรีเคลและของฟอนนอยมันน์
Prerequisite : Consent of the School
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 on a ball, subharmonic functions, the
Ascoli-Arzela theorem, theorem of existence of a Dirichlet
problem, properties of parabolic equations, Dirichlet and
Neumann problems.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to :
1. use the method of characteristics for a solving a firstorder partial differential equation with a single
unknown function;

2. construct appropriate conditions on the surface
where a solution has a discontinuity;
3. find characteristics of a system of partial differential
equations, conditions on them, and formulate a
non-characteristic initial value problem for a system
of quasilinear partial differential equations to find
domains of uniqueness of a solution of initial value
problems for a hyperbolic linear system of first-order
equations;
4. use weak and strong maximum principles for analysis
of an elliptic second-order PDE;
5. formulate and analyze Dirchlet and von-Neumann
problems.
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
4(4-0-8)
(Numerical Linear Algebra)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103311 พี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น 2 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
แง่มุม เชิ งวิเคราะห์ แ ละค านวณของพี ช คณิ ตเชิ งเส้น เมท
ริกซ์ โดยเน้นหัวข้อการแยกตัวประกอบเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น
และวิธีทาซ้า ปัญหากาลังสองน้อยสุด ปัญหาค่าเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายหลัก การพื้นฐานของการดาเนิ นการจุดลอยตัว ความ
เที่ ย งเชิ งอั น ตะ การค านวณเชิ งเมทริก ซ์ ตั วแบบจ านวนจุ ด
ลอยตัว การวิเคราะห์การปัดตัวเลขให้เป็นจานวนเต็ม
2. อธิบายและทางานกับแนวคิดพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเส้น การ
ดาเนินการเชิงเวกเตอร์และเมทริกซ์ การแบ่งกั้นของเมทริ ก ซ์
เเมทริกซ์แถบ นอร์มของเวกเตอร์และเมทริกซ์
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3. ประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารตรงในการแก้ ร ะบบเชิ ง เส้ น ของสมการเชิ ง
พีชคณิต การใช้วิธีกาจัดของเกาส์ การแยกด้วยค่าเอกฐาน การ
แยกตัวประกอบ LU
4. ประยุก ต์วิธีก ารแยกตัวประกอบต่าง ๆ การแยกตัวประกอบ
ของโฆเลสกี การกวาดและการแยกตัวประกอบ LU สาหรับ
ระบบสามแนวเฉียง การสะท้อนของเฮาส์โฮล์เดอร์
5. ประยุกต์วิธีการเชิงคานวณซ้า กล่าวคือ วิธีการของจาโคบี และ
เกาส์-ซายเดล
Prerequisite : 103311 Linear Algebra II, or consent of the
School
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.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain fundamentals of floating point operations:
finite precision matrix computation, floating point
number models, round off analysis;
2. explain and work with fundamental concepts of
linear algebra: vector-matrix operations, partitioning
of a matrix, banded matrix, vector and matrix norms;
3. apply direct methods for solving linear systems of
algebraic equations: Gauss elimination method,
singular value decomposition (SVD), LU-factorization,
4. apply methods of factorization:
Cholesky
factorization, sweep and LU factorization for
tridiagonal systems, Householder reflection;
5. apply iterative methods: Jacoby and Gauss-Seidel
methods, SOR-methods.

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
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. นาสมบัติหลักการพีชคณิตของเทนเซอร์ไปใช้
2. ดาเนินการกับพิกัดเทนเซอร์
3. ประยุ ก ต์ ใช้ เ ทนเซอร์ แ คลคู ลั ส ซึ่ ง ได้ แ ก่ โคแวเรี ย นต์ ข อง
อนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง และในระบบพิกัดต่าง ๆ
4. ใช้ ร ะบบพิ กั ด เชิ ง เส้ น โค้ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ระบบพิ กั ด
ทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม
5. กาหนดกฏอนุรักษ์พลังงานซึ่งใช้ในกลศาสตร์ต่อเนื่อง
6. ประยุกต์องค์ประกอบของอุณหพลศาสตร์ทางคณิตศาสตร์
7. สร้ า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ จ ากหลั ก การส าคั ญ ของ
กลศาสตร์ต่อเนื่อง
Prerequisite: Consent of the School
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.
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Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. use fundamental algebraic properties of tensors;
2. operate with tensor coordinates;
3. apply tensor calculus, such as covariant derivatives
of first and second orders, and their representations
in various coordinate systems;
4. use curvilinear coordinate systems, in particular,
cylindrical and spherical coordinate systems;
5. formulate conservation laws of used in continuum
mechanics;
6. apply elements of mathematical thermodynamics;
7. derive mathematical models from the main
principles of continuum mechanics.
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.
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 หลักชีววิทยา 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 า ร 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.
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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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.

104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Cell Biology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล เน้นโครงสร้าง
และหน้ าที่ ข องส่ วนประกอบของเซลล์สั ต ว์ เซลล์ ช นิ ด ต่ าง ๆ ของ
เนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ การขนส่งของเซลล์ และการ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและกลไกการบาดเจ็บและการตายของเซลล์

104108 หลักชีววิทยา 2
4(4-0-8)
(Principles of Biology II)
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 1
อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่
ของเนื้อ เยื่อพื ช และสัตว์ ระบบอวัย วะ ระบบภู มิ คุ้ มกั 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.

104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamental Cell Biology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐานหรือ เรียนควบคู่กัน
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองต่ าง ๆ ทางชี ว วิท ยา เพื่ อ เสริม และ
ประกอบความรู้ในวิชาเซลล์วิทยาพื้นฐาน

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.

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.
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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
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 จารณาลักษณะเดี 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.
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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 การได้มาและใช้พลังงานของเซลล์ 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 ว เคลี ย ส ไมโทคอนเดรี ย คลอโรพลาสต์ เพอร็ อ กซิ โ ซม เอนโด
พลาสมิกเรติคิวลัม กอลจิแอพพาราทัส กลไกการสื่ อสารภายในเซลล์
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 โครงสร้างสืบพันธุ์และการ
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.
104222 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและ
1(0-3-0)
กายวิภาคศาสตร์ของพืช
(Plant Morphology and Anatomy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109ปฏิบัตกิ าร
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.
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 1 0 4 1 0 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.
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104242 ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลาย 1(0-3-0)
ทางชีวภาพ
(Systematics and Biodiversity Laboratory)
วิชาบังคับก่อ น : 104241 การจัดระบบและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองต่าง ๆ การศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา และ
เทคนิคทางชีววิทยา ได้แก่ การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา เพื่อเสริม
ประกอบความรู้ในวิชาการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
Biological experiment, field studies, and
biological techniques including collection and
preservation which relate to Systematics and Biodiversity
courses.
104312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
2(2-0-4)
(Molecular Cell Biology)
วิชาบังคับก่อน : 104211 ชีววิทยาของเซลล์
โครงสร้ า งยี น และจี โ นมของไวรั ส แบคที เ รี ย และ
ยูคาริโอต การจาลองตัวเองของดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดีเอ็นเอและ
รีคอมบิเนชัน การแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออก
ของยีนในโพรแครีโอตและยูแครีโอต การแบ่งเซลล์ วัฏ จักรของเซลล์
และระบบควบคุ ม วั ฏ จั ก รของเซลล์ อะพอพโทซิ ส นี โ ครซิ ส
เซลล์มะเร็ง และการใช้ประโยชน์โปรตีน ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ
Gene and genome structure of virus, bacteria,
and eukaryotes. DNA replication, repair and
recombination, expression and control of prokaryotic and
eukaryotic genes, cell division, cell cycle and its control,
apoptosis, necrosis, carcer cells, and applications of
protein, DNA and RNA.

104323 สรีรวิทยาของพืช
4(4-0-8)
(Plant Physiology)
วิ ช าบั ง คั บม าก่ อ น : 104173 หลั ก ชี ว วิ ท ยา 2 และ 104174
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
หลักการของทางสรีรวิทยาของพืช ธาตุอาหารพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การลาเลียงน้าและธาตุอาหาร การ
ลาเลียงสารในโฟลเอม การสร้างสารอินทรีย์จากแร่ธาตุ สารประกอบ
ทุ ติ ย ภู มิ ในพื ช การเติ บ โตและการเจริ ญ ของพื ช สารควบคุ ม การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช แสงและอุ ณ หภู มิ กั บ การเจริญ เติ บ โตของพื ช
สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อม
รุนแรง
Principles of plant physiology, plant nutrients,
photosynthesis, respiration, water and mineral transport,
food transport in phloem, synthesis of organic molecules
from minerals, secondary metabolites, growth and
development of plant, plnat growth regulators, light and
temperature on plant growth, the physiology and
molecular biology of plants under extreme environment.
104324 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
1(0-3-0)
(Plant Physiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 104173 หลักชีววิทยา 2 และ 104174 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.
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104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4(4-0-8)
(Invertebrate Zoology)
วิชาบังคับก่อน : 104173 หลักชีววิทยา 2 และ 104174 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 2
สัณ ฐานวิท ยา กายวิภ าคศาสตร์ สรีรวิ ทยา การสื บ พั น ธุ์
นิ เวศวิ ท ยาและการจ าแนกประเภทของสั ต ว์ ไม่ มี ก ระดู ก สั น ห ลั 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
การทดลองปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ และเทคนิค
ทางชีววิทยา ได้แก่ การเก็บรวบรวม และการเก็บรักษาให้สอดคล้อง
กับวิชา 104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Biological experiment, field studies, and
biological techniques including collection and
preservation related to 104331 Invertebrate Zoology.
104333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
4(4-0-8)
(Vertebrate Zoology)
วิชาบังคับก่อน : 104173 หลักชีววิทยา 2 และ 104174 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 2
ประวัติของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การจาแนกสัตว์มีกระดูก
สันหลัง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใน
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

History of vertebrates, classification of
vertebrates, morphology, physiology, and comparative
anatomy in conjunction with evolution of vertebrates.
104334 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
1(0-3-0)
(Vertebrate Zoology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 104333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง หรือเรียนควบคู่กัน
ศึก ษาโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์มีกระดูก
สันหลัง การผ่าตัดสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นตัวแทนของแต่ละคลาส
รวมทั้งเปรีย บเที ย บทางกายวิภ าคศาสตร์และสรีรวิท ยาของแต่ล ะ
คลาสและการศึกษานอกสถานที่
Studies of external and internal structure of
vertebrates, dissection of representatives of each class of
vertebrates as well as comparative anatomy and
physiology between classes of vertebrates, and required
filed trips.
104335 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
2(2-0-4)
(Developmental Biology of Plants and Animals)
วิช าบั งคั บ ก่ อ น : 104173 ชี ววิ ท ยา 2 และ 104174 ปฏิ บั ติก าร
ชีววิทยา 2
การเจริญ และพัฒนาของพืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลง
ระดับเซลล์และโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาการเจริญ รวมทั้งปัจจัย
ที่ควบคุมและมีผลต่อการเจริญและพัฒนาในพืชและสัตว์
Growth and development of plants and
animals, changes in cellular/molecular levels associated
with developmental biology, factors that regulated of
effected on plant and animal development.
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104336 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 1(0-3-0)
(Developmental Biology of Plants and Animals
Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 104335 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ หรือ
เรียนควบคู่กัน
ศึกษาระยะต่าง ๆ ของการเจริญและพัฒนาในพืชและ
พัฒนาในพืชและสัตว์ การทดลองผลของฮอร์โมนหรือปัจจัยอื่นที่มีผล
ต่อการเจริญพัฒนาของพืชและสัตว์
Studies of stages of growth and development
of plants and animals, experimental studies of effects of
hormone or other factors upon growth and development
of plants and animals.
104351 นิเวศวิทยา
4(4-0-8)
(Ecology)
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 หรือ 104171 ชีววิทยา 1
ชีวนิเวศ ปั จ จัย ทางสิ่งแวดล้อ มและสังคม 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 หรือ 104171 ชีววิทยา 1

การทดลองต่าง ๆ และการศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา
เพื่อเสริมประกอบความรู้ในวิชานิเวศวิทยา
Biological experiments and field studies related
to Ecology course.
104361 วิวัฒนาการ
4(4-0-8)
(Evolution)
วิชาบังคับก่อน : 104171 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.
104390 โครงงาน
3(0-9-0)
(Senior Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การท าวิจั ย ในหั วข้ อ ทางชี ววิท ยาที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจโดย
ได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
Carrying out research on the topic of student’s
interest under the guidance of the advisor.
104391 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
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ศึก ษา ความรู้พื้ นฐานและเทคนิ คในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลื อ กสถานประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมั ค รงานและการ
สัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
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 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขากาหนดและ 104391 เตรียมสหกิจ
ศึกษา
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไปปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 16 สั ป ดาห์ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหา
สถานประกอบการจริง อันจะนาไปสู่ก ารเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพและการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้ อ งส่ ง รายงานวิ ช าการ และน าเสนอผลการไปปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วั ด จากผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและรายงานวิ ช าการโดย

คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสั ม ภ าษณ์ และสั ม มนาสหกิ จ ศึ ก ษาหลั ง กลั บ จากสถาน
ประกอบการ
Students have to perform full-time acadmic or
professional work as a temporary staff member at a
workplace for 1 entire Cooperative Education trimester (at
least 16 weeks) to provide the opportunity for students to
work and apply knowledge they learn in their own
disciplines to solve problems in real enterprises. Once
they completed the work, students have to submit an
operational report and present their performance results
to the school faculties for the assessment according to
the school’s specification. The school faculties and job
supervior (s) will determine the results as either pass or
fail based on the students performance on the assigned
work and the operational reports as well as their
performance at the interview and seminar activities after
completing work at the workplace.
104393 สัมมนา 1
1(0-3-0)
(Seminar I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การน าเสนอด้ ว ยปากเปล่ า และรายงานเกี่ ย วกั บ หั วข้ อ
คัดสรรในสาขาวิชาชีววิทยาโดยนักศึกษาต่อคณะกรรมการสอบ และ
การเข้าร่วมสัมมนาโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญ
Oral presentation and report on a selected topic
in the field of Biology presented by the students to the
committee of examination of the School, and seminars
given by faculty members and invited speakers.
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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.
104493 สัมมนา 2
1(0-3-0)
(Seminar II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การน าเสนอด้ ว ยปากเปล่ า และรายงานเกี่ ย วกั บ หั วข้ อ
คัดสรรในสาขาวิชาชีววิทยาโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 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.
104494 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขากาหนดและ 104392 สหกิจศึกษา 1
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไปปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 16 สั ป ดาห์ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาในการแก้ปั ญหา

สถานประกอบการจริง อันจะนาไปสู่ก ารเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพและการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้ อ งส่ ง รายงานวิ ช าการ และน าเสนอผลการไปปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วั ด จากผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและรายงานวิ ช าการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสั ม ภ าษณ์ และสั ม มนาสหกิ จ ศึ ก ษาหลั ง กลั บ จากสถาน
ประกอบการ
Students have to perform full-time acadmic or
professional work as a temporary staff member at a
workplace for 1 entire Cooperative Education trimester (at
least 16 weeks) to provide the opportunity for students to
work and apply knowledge they learn in their own
disciplines to solve problems in real enterprises. Once
they completed the work, students have to submit an
operational report and present their performance results
to the school faculties for the assessment according to
the school’s specification. The school faculties and job
supervior (s) will determine the results as either pass or
fail based on the students performance on the assigned
work and the operational reports as well as their
performance at the interview and seminar activities after
completing work at the workplace.
105107 บทนาสู่โลกฟิสิกส์
2(2-0-4)
(Introduction to Physics World)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิช านี้จ ะอธิบ ายในภาพกว้า งเกี่ย วกับ แขนงต่า ง ๆ
ของฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์พลังงานสูง ฟิสิกส์ของสารควบแน่น ฟิสิกส์
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ดาราศาสตร์ ฟิสิก ส์วัส ดุ ชีว ฟิส ิก ส์ ทัศ นศาสตร์แ ละเทคโนโล ยี
เลเซอร์ และ/หรือ แขนงอื ่น ๆที ่น ่า สนใจ รวมถึง การบรรยาย
ตัว อย่างงานวิจัย ที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อ ใช้เป็น ข้อ มูลในการเตรีย มความ
พร้อมและเลือกแขนงฟิสิกส์ที่เหมาะสมแก่นักศึกษาต่อไป
This course will describe about each field of
physics in general, including high-energy physics,
condensed matter physics, astrophysics, material
physics, biophysics, optics and laser technology and/or
other interesting fields. Examples of research studies
relating to each field will also be presented. These
informations will help each student in preparing
oneself and choosing a suitable field in his/her future.
105108 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics for Physicists I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเ คราะห์ข นาดและวีธีก ารประมาณค่า แคลคูล ัส
ของเวกเตอร์ จานวนเชิงซ้อน อนุกรม สมการเชิงอนุพันธ์
Dimension analysis and approximation
methods, vector calculus, complex numbers, series,
and differential equations.
105111 กลศาสตร์และความร้อน
3(3-0-6)
(Mechanics and Heat)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หั ว ข้ อ ที่ ร ายวิ ช านี้ ค รอบคลุ ม คื อ กฎการเคลื่ อ นที่ ข อง
นิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน ของไหล ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น และคลื่นกล

Topics covered in this course include Newton’ s
laws of motion, work and energy, rotational motion, fluids,
heat and thermodynamics, mechanical waves.
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
(Electricity Magnetism and Modern Physics)
วิชาบังคับก่อน : 105111 กลศาสตร์และความร้อน
หั ว ข้ อ ที่ ร ายวิ ช านี้ ค รอบคลุ ม คื อ แรงและสนามไฟฟ้ า
ศั ก ย์ ไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า แรงและสนามแม่ เหล็ ก ทั ศ นศาสตร์ เชิ ง
เรขาคณิต การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง กลศาสตร์ควอนตัม
สัมพัทธภาพพิเศษ
Topics covered in this course are electric forces
and fields, electric potential, electric circuits, magnetic
forces and fields, geometrical optics, interference and
diffraction, quantum mechanics, and special relativity.
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
1(0-3-0)
(Mechanics and Heat Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 105111 กลศาสตร์ แ ละความร้ อ น หรื อ เรี ย น
ควบคู่กับ 105111 กลศาสตร์และความร้อน หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎี ในวิชา
กลศาสตร์ แ ละความร้ อ น และเพื่ อประสบการณ์ ด้ า นการ
ทดลอง จะต้องทาการทดลองทางด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล
8 การทดลอง
This course is intended to expose student to
hand-on basic physics experiments supporting contents
described in 105111 Mechanics and Heat. The student
must perform at least 8 experiments covering mechanics,
wave and fluids.
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105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่ 1(0-3-0)
(Electricity Magnetism and Modern Physics
Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 105196 ปฏิ บั ติ ก ารกลศาสตร์ แ ละความร้ อ น
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติก ารกลศาสตร์และความร้อน แต่
ทดลองในเรื่อง ไฟฟ้า แม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิสิก ส์
ยุคใหม่
In a similar manner to Mechanics and Heat
Laboratory, this course is supporting contents described in
105112 Electricity Magnetism and Modern Physics. The
student must perform at least 8 experiments covering
electricity, magnetism, electric circuits, optics, and modern
physics.
105201 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4(4-0-8)
สาหรับนักฟิสิกส์
(Basic Computer Programming for Physicists)
วิชาบังคับก่อน : 105112 ไฟฟ้า แม่เ หล็ก และฟิส ิก ส์ย ุค ใหม่
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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 ฟิสิกส์ยุคใหม่
Computer programming structure, data
analysis, matrices, numerical differentiation, numerical
integration, ordinary differential equations, partial
differential equations, application examples in classical
mechanics, electromagnetic and modern physics.

105202 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics for Physicists II)
วิชาบังคับก่อน : 105108 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์ 1
ปริภ ูม ิเ วกเตอร์เ ชิง เส้น , ฟัง ก์ช ัน พิเ ศษ, ฟัง ก์ช ัน ของ
จานวนเชิงซ้อน, และการแปลงฟูริเยร์
Linear vector space, special functions,
functions of a complex variable, and Fourier transform.
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
4(4-0-8)
(Classical Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 105111 กลศาสตร์และความร้อน และ
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
รายวิช านี้จ ะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของ
วิชากลศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ กลศาสตร์แบบนิวตัน
และกฎการอนุรัก ษ์ การแกว่ง กวัด ความโน้ม ถ่ว ง การเคลื่อ นที่
ภายใต้แ รงสู่ศูน ย์ก ลาง พลศาสตร์ข องระบบหลายอนุภ าค การ
เคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อย
This is an introductory course on Classical
mechanics. Topics include Newton mechanics,
oscillations, gravitation, central force motion,
kinematics and dynamics of particles and systems of
particles, motion in non-inertial reference frames.
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2
4(4-0-8)
(Classical Mechanics II)
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์คลาสสิค 1
รายวิชานี้เป็นภาคขยายของวิชากลศาสตร์ 1 ซึ่งจะ
ครอบคลุมเนื้อหา พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่นแบบควบคู่
กลศาสตร์ของระบบต่อเนื่อง สมการคลื่น การกระเจิง พลศาสตร์
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แบบลากรองจ์ พลศาสตร์แบบแฮมิลตัน การสั่นแบบไม่เชิงเส้น
ความอลวน
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.
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
4(4-0-8)
(Electromagnetism I)
วิชาบังคับก่อน : 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
รายวิช านี้จ ะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของ
วิช าแม่เ หล็ก ไฟฟ้า ซึ ่ง ประกอบด้ว ยหัว ข้อ ต่อ ไปนี ้ ไฟฟ้า สถิต ย์
สนามไฟฟ้าในตัวกลาง แม่เหล็ก สถิต ย์ สนามแม่เหล็ก ในตัว กลาง
กฎแรงลอเรนซ์ สมการแมกซ์เวลล์
This is an introductory course on
Electromagnetism. Topics include eletrostatics, electric
field in medium, magnetostatics, magnetic field in
medium, Lorentz force law, 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 ท่อ นาคลื่น
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, waveguide, resonance
cavity, basic electrodynamics and electromagnetic
radiation.
105215 ฟิสิกส์ความร้อน
4(4-0-8)
(Thermal Physics)
วิชาบังคับก่อน : 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
และ 103141 วิธีเชิงสถิติ
หัว ข้อ ที ่ร ายวิช านี ้ค รอบคลุม คือ กฎ ทางเทอร์โ ม
ไดนามิก ส์ เครื่อ งจัก รกลและเครื่อ งทาความเย็น เงื่อนไขของการ
เกิด สถานะสมดุล ทฤษฎีจ ลน์ข องแก๊ส เอนโทรปี พลัง งานอิส ระ
หรือพลังงานศัก ย์ท างเทอร์โ มไดนามิก ส์อื่น ๆ การเปลี่ย นสถานะ
และบทนาสู่กลศาสตร์สถิติ
This course covers the laws of
thermodynamics, engines and refrigerators, the
conditions of thermodynamics equilibriums, kinetic
theory of gases, entropy, other thermodynamic
potentials, phase transition, and introduction to
statistical mechanics.
105216 คลื่น
2(2-0-4)
(Wave)
วิชาบังคับก่อน : 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
หัว ข้อ ที ่ร ายวิช านี ้ค รอบคลุม คือ การกวัด แกว่ง การ
วิเคราะห์ฟูริเยร์ สมการคลื่น คลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาว คลื่น
แม่เ หล็ก ไฟฟ้า การสะท้อ น การหัก เห การแทรกสอด การ
เลี้ยวเบนของคลื่น
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The topics that are covered in this course are
oscillations, Fourier analysis, wave equations,
transverse and longitudinal waves, electromagnetic
waves, reflection, refraction, interference and
diffraction.
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1
2(0-6-1)
(Intermediate Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์
ยุคใหม่ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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)
วิชาบังคับก่อน : 105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะครอบคลุม การปฏิบัติก ารทดลองขั้น กลาง
ในหัวข้อที่เกี่ย วกับวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และ กลศาสตร์
ควอนตัม
This course covers the intermediate-level
experiments in electricity, magnetism, optics and
quantum mechanics.
105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1
4(4-0-8)
(Quantum Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์คลาสสิค 1 และ 105213
แม่เหล็กไฟฟ้า 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

รายวิช านี้จ ะครอบคลุม ความรู้เ บื้อ งต้น ของกลศาสตร์
ควอนตัม รากฐานการทดลองของกลศาสตร์ควอนตัม จะถูกสรวจ
ในเชิง ลึก ซึ่ง ครอบคลุม เนื้อ หาดัง นี้ สมการชโรดิง เจอร์ ฟัง ก์ชัน
คลื่น ตัวดาเนินการพีชคณิต ปริภูมิฮิลเบิร์ต สถานะลัก ษณะเฉพาะ
และ ค่า ลัก ษณะเฉพาะ โจทย์ป ัญ หาอย่า งง่า ยเช่น บ่อ ศัก ย์
กาแพงศัก ย์ การส่งผ่านและการสะท้อ น การทะลุท ะลวง ตัว สั่น
ฮาร์มอนิกในหนึ่งมิติ
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, wave function, operator
algebra, Hilbert space, eigenstates and eigenvalues, and
simple problems such as potential wall, potential
barrier, transmission and reflection, tunneling, onedimensional harmonic oscillator.
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 2
4(4-0-8)
(Quantum Mechanics II)
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะเป็น ส่ว นขยายของวิช ากลศาสตร์ควอนตัม
1 ครอบคลุม หัวข้อ ดัง นี้ สปิน คู่ค วบของสปิน กับ ออร์บิท อล และ
ผลรวมของโมเมนตัมเชิงมุม อะตอมไฮโดรเจน สถานะของอนุภาค
ที่เหมือนกัน วิธีการกระจาย ทฤษฎีการรบกวนยุคใหม่
The course is an extension of Quantum
Mechanics I. Topics to be covered are spin, spin-orbit
coupling and total angular momentum, hydrogen atom,
identical particle states, variational method, modern
perturbation theory.
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105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
2(0-6-1)
(Advanced Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 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 higher level
experiments in electronics and circuits, condensed
matter physics and nuclear and particle physics.

โทรทรรศน์ ระบบสุริย ะ ดาวฤกษ์แ ละคุณ สมบัต ิข องดาวฤกษ์
กระจุก ดาว สสารระหว่า งดวงดาว ทางช้า งเผือ ก กาแลกซีแ ละ
ควอซาร์ จักรวาลแรกเริ่ม
This is an introductory course on Astronomy.
Topics include: celestial navigation, telescopes, solar
system, stars and stellar properties, star clusters,
interstellar medium, the Milky Way, galaxies and
quasars, the early universe.

105493 สัมมนาฟิสิกส์
2(2-0-12)
(Physics Seminar)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จ ะให้พื้น ฐานในการสื่อสารในแง่ก 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.

105261 ทัศนศาสตร์
4(4-0-8)
(Optics)
วิชาบังคับก่อน : 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี ้เ ป็น ขั ้น แนะน าของแขนงวิช าดาราศาสตร์
หัวข้อ ที่ค รอบคลุม ประกอบด้วย การนาทางโดยใช้ด วงดาว กล้อ ง
โทรทรรศน์ ระบบสุริย ะ ดาวฤกษ์ และคุณ สมบัต ิข องดาวฤกษ์
กระจุก ดาว สสารระหว่า งดวงดาว ทางช้า งเผือ ก กาแลกซีแ ละ
ควอซาร์ จักรวาลแรกเริ่ม
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.

105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Astronomy)
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี ้เ ป็น ขั ้น แนะน าของแขนงวิ ช าดาราศาสตร์
หัวข้อ ที่ค รอบคลุม ประกอบด้วย การนาทางโดยใช้ด วงดาว กล้อ ง

105303 ฟิสิกส์เชิงคานวณเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Computational Physics)
วิชาบังคับก่อน : 105201 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับนักฟิสิกส์ และ 105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
รายวิชานี้แ นะนาเทคนิค และการประยุก ต์ใ ช้ฟิสิก ส์เชิง
คานวณ หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย พื้นฐานของเครือข่ายการ
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คานวณ การคานวณและโปรแกรมเชิงสัญ ลัก ษณ์แ ละตัวเลข การ
โปรแกรมทางวิท ยาศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น การ
ค านวณแบบขนาน การจ าลองแบบของแลททิซ และ ระบบ
อนุภาค 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.

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 สองขั้ว เป็น ต้น รวมทั ้ง การวิเ คราะห์แ ละ
ออกแบบวงจรอิเล็ก ทรอนิก ส์เพื่อประยุก 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.

105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
4(4-0-8)
(Statistical Physics)
วิชาบังคับก่อน : 105215 ฟิสิกส์ความร้อน และ 105221
กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เนื ้อ หาประกอบด้ว ย การทบทวนอุณ หพลศาสตร์
คณิต ศาสตร์ที่เป็น ประโยชน์ สมมุติฐ านของกลศาสตร์ส ถิติ ออง
เซ็มเบิลแบบไมโครคาโนนิเคิล แบบคาโนนิเคิล และแบบแกรนด์คา
โนนิเคิล
Topics include review of thermodynamics
laws, useful mathematics for statistical physics,
postulates of statistical mechanics, microcanonical
ensembles, canonical ensembles and grand canonical
ensembles.

105331 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Relativity)
วิชาบังคับก่อน : 105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
กรอบอ้างอิง , การแปลงแบบกาลิเลีย น, สมมุติฐานของ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ, การแปลงแบบลอเรนซ์ , ความพร้อมกัน ,
ความสัม พัท ธ์ข องเวลา, ความยาวสัม พัท ธ์ , การแปลงความ
เร็ว, ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ของแสง, โมเมนตัมและพลังงานใน
ทฤษฏีสัม พัท ธภาพพิเศษ, การใช้เวกเตอร์สี่มิติในการแก้ปํญ หา
ก ลศาสตร์เ ชิง สัม พัท ธภ าพ , เท นเซ อ ร์, สม ก ารสน ามข อ ง
ไอน์สไตน์ หลักการสมมูลในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่ว่ไป
Frame of reference, Galilean transformation,
postulates of special relativity, Lorentz transformation,
time dilation, length contraction, composition of
velocities, doppler effect of light, momentum and
energy in special relativity, using four vector to solve
problems in relativistic mechanics, tensor, Einstein field
equation, equivalence principle.

105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(Basic Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1

4(2-6-4)
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105343 แหล่งกาเนิดแสงซินโครตรอนและ
4(4-0-8)
การใช้ประโยชน์
(Synchrotron Light Source and Applications)
วิชาบังคับก่อน : 105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี ้เ กี่ย วข้อ งกับ ฟิสิก ส์แ ละเทคโนโลยีข องแสง
ซินโครตรอน
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 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ราย วิช านี ้เ ป็น บ ท น าสู ่ฟ ิส ิก ส์ข อ งสสารควบ แ น่น
ครอบคลุม เนื้อ หาเกี่ย วกับ แถบพลัง งานของอิเล็ก ตรอน อนุภ าค
คล้ายอิเล็กตรอน คลื่นคลาสสิคในสสาร คลื่นควอนตัม อันตรกริย า
ระหว่างอนุภาค สมบัติแม่เหล็กของสสาร
This course is an introduction to condensed
matter physics. It covers electron bands, electronic
quasiparticles, classical waves in anisotropic media,
quantized waves, interactions of quasiparticles, and
magnetic properties of matters.
105353 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนาเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Semiconductor Physics)
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา

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)
วิชาบังคับก่อน : 105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เนื้อหาในวิชานี้เน้นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาของ
สภาพน ายิ ่ง ยวด และบทน าของทฤษฎีบ ีซ ีเ อส หัว เรื่อ งที ่เ รีย น
รวมถึงทฤษฎีกินส์เบิร์กแลนเดา ตัวนายิ่งยวดแบบ 1 และ แบบ 2
ปรากฏการณ์โ จเซฟสัน พื้น ฐานทฤษฎีบีซีเอส และบทนาสู่สภาพ
นายิ่งยวดไม่ตามแบบแผน
This course emphasizes a phenomenological
treatment of superconductivity and an introduction to
the BCS theory. The topics include Ginzburg-Landau
theory, type I and type II superconductors, Josephson
effect, basic BCS theory, and introduction to
unconventional superconductivity.
105357 ฟิสิกส์ของวัสดุนาโนเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Nanomaterials Physics)
วิชาบังคับก่อน : 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
กลศาสตร์ค วอนตัม และโครงสร้า งอะตอม พัน ธะและ
โครงสร้างแถบพลัง งาน พื้น ผิว วิท ยาสาหรับ วัส ดุน าโนการศึก ษา
ลัก ษณะเฉพาะของวัส ดุน าโน การเตรีย มฟิล์ม บาง นาโนลิโ ท
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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.
105371 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Nuclear and Particle Physics)
วิชาบังคับก่อน : 105321 กลศาสตร์ควอนตัม 2 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะครอบคลุม ความรู้เบื้อ งต้น ในการค้น พบที่
ส าคัญ ในสาขาฟิส ิก ส์น ิว เคลีย ร์แ ละอนุภ าคโดยการติด ตาม
ประวัติศาสตร์ของการพัฒนาในสาขานี้ หัวข้อจะครอบคลุมเนื้อหา
ซึ่งเริ่ม จากแบบจาลองของทอมสัน จนถึง แบบจาลองควาร์ก การ
พัฒ นาของแบบจาลองทางนิว เคลีย ร์ เมซอน และ บารีอ อนเอ็ก
โซติก ฮาดรอน แรงชนิด ต่าง ๆ และการรวมกัน ของอัน ตรกิริย า
ต่าง ๆ
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.
105393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 2
2(0-6-1)
(Advanced Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

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 high level experiments
in waves and optics, condensed matter physics,
nuclear and particle physics.
105394 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
2(0-6-1)
(Advanced Analytical Instruments Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
ส แ ก น นิง โพ ร บ ไม โค รส โก ปี อิเ ล็ก ต ร อ น ไม โค ร
สโกปี ระบบวัด ขนาดอนุภ าคนาโน สมบัติท างไฟฟ้า ที่อุณ หภูมิ
ต่า อิมพิแดนซ์สเปโตรสโกปี สเปกโตรสโกปีสาหรับสารเฟร์โรอิ
เล็ก ตริก และเพีย โซอิเล็ก ตริก การวัดสมบัติทางแม่เหล็ก และแมก
นีติกไมโครสโกปี
Scanning probe microscopy, Electron
microscopy, Nanoparticle sizer, Low temperature
electrical properties, Impedance spectroscopy,
Ferroelectric and piezoelectric spectroscopy, Magnetic
measurement and magnetic microscopy.
105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
4(4-0-8)
(Vacuum Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน : 105215 ฟิสิกส์ความร้อน หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ห ัว ข ้อ ที ่ค ร อ บ ค ลุม ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย พื ้น ฐ า น ข อ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ หน่วยวัดทางฟิสิกส์ ทฤษฎี
จลนศาสตร์ของแก๊ส การไหลของแก๊สและการคานวณการกระจาย
ความดัน กระบวนการปลดปล่อยแก๊ส ปรากฏการณ์บนพื้นผิว การ
เกาะตัว แบบกายภาพและแบบเคมี การแพร่ข องแก๊ส ในของแข็ง
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วัส ดุแ ละอุป กรณ์ข องระบบสุญ ญ ากาศ การตรวจสอบและ
กระบวนก ารท าความสะอาดขอ 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.
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 ผลึกเป็น การศึก ษาทฤษฎีแ ละเทคนิคต่าง ๆ ในการปลูก ผลึก
ศึก ษาตัว แปรที่เกี่ย วข้อ งกับ การปลูก ผลึก ให้มีคุณ ภาพเพื่อ ที่ใ ช้ใ น
เทคโนโลยีด้านต่างๆรวมไปถึงการศึกษาอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ใน
การปลูกผลึก
This course is intended to provide necessary
background in the crystal growth area. It covers
nucleation, epitaxy, concepts of crystal growth
phenomena, various theories and details of the crystal
growth techniques. Details of growth parameters of
certain technologically important materials and their
technical issues related to obtain device quality

material is addressed. The instrumentation aspects of
crystal growth are also included.
105455 ฟิสิกส์ของพื้นผิวเบื้ องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Surface Physics)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะครอบคลุม เนื้อ 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 ตรกิริย าระหว่า งอิเ ล็ก ตรอนและพื ้น ผิว โครงสร้า งทางทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของพื้นผิวและเครื่องมือในการวัด
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.
105457 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง
4(4-0-8)
(Thin Film Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน : 105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุญญากาศ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย เทคนิคการเคลือบฟิล์ม
บาง กระบวนการปลูก ฟิล์ม บางและอีพิแ ทกซี กระบวนการผลิต
ฟิล์ม บาง การตรวจวิเคราะห์ วิศ วกรรมแลททิซ และ โครงสร้า ง
นาโนประดิษฐ์ คุณสมบัติเชิงกล ไฟฟ้า แม่เหล็ก และเชิงทัศน์ ของ
ฟิล์มบาง การประยุก ต์ใช้ในอุป กรณ์ เก็บ ข้อมูล วงจรรวม MEMS
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และ โฟโวลทาอิก
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Topics covered include: thin film deposition
techniques, thin film growth processes and epitaxy,
thin film processing, characterization, lattice
engineering and artificial nanostructures, mechanical,
electrical, magnetic and optical properties of films,
applications in information storage, integrated circuit,
MEMS, optoelectronic and photovoltaic devices.
105465 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Biophysics)
วิชาบังคับก่อน : 105215 ฟิสิกส์ความร้อน หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้อ อกแบบมาเพื่อ แนะนาการประยุก ต์แ นวคิด
ของฟิส ิก ส์ก ับ ระบบ ทางชีว วิท ยา สาระห ลัก ๆ โดยทั ่ว ไป
ประกอบด้วย ความสาคัญของสัญญาณรบกวนและพลศาสตร์แบบ
สุ่มในระบบสิ่งมีชีวิต และการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างความ
กดดัน เชิง วิว ัฒ นาการและกฎทางฟิส ิก ส์ หัว เรื ่อ งในรายวิช านี้
ครอบคลุม การกระเจิง ระดับ โมเลกุล กับ การขนส่ง ข้า มเยื ่ อ หุ ้ม
ชีวภาพ; สถิติของระบบสองหรือสองถึงสามสถานะ เช่น ช่องผ่าน
ของไอออน หรือ ปรากฏการณ์พันธะในเชิงชีวเคมี ; การเคลื่อนไหว
ข อ งแ บ คทีเ รีย กับ แ บ บ จ าลอ งข อ งก ารเค ลื ่อ น ที ่ข อ งสัต ว์ ;
แบบจาลองอย่า งง่า ยของการสื ่อ สารระหว่า งเซลและเครือ ข่า ย
ประสาท
This course is designed to introduce basic
applications
of
physics
to
biological
systems. Important general themes include the
importance of noise and stochastic dynamics in living
systems, and the interplay between evolutionary
pressure and physical laws. Specific topics covered
include: molecular diffusion and transport across

biological membranes; statistics of two-state and fewstate systems such as ion channels and biochemical
binding phenomena; motility and chemotaxis of
bacteria and related models of animal motion; simple
models of cell communication and neural networks.
105467 สารสนเทศควอนตัม
4(4-0-8)
(Quantum Information)
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1
ราย วิช านี ้แ นะน าแ นวคิด พื ้น ฐานของสารสนเท ศ
ควอนตัมและการคานวณควอนตัมโดยเน้นสมบัติพิเศษของระบบ
ควอนตัม ที่ต่างไปจากระบบคลาสสิค ที่คู่กัน หัวข้อ เฉพาะเจาะจง
ครอบคลุม ความพัว พัน และความเชื ่อ มโยงอาพัน ธ์ข องระบบ
ควอนตัมอย่างง่าย; ความเป็นไปได้ของการมีคอมพิวเตอร์ควอนตัม
ในระดับอะตอม แสง กับระบบสสารควบแน่น และความท้าทายใน
เชิง ทดลองในการพัฒ นาไปสู่ค อมพิว เตอร์ค วอนตัม ; อัล กอริท ึม
พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ควอนตัมและการถอด-อ่านรหัสควอนตัม
The course introduces students to basic
concepts in quantum information and quantum
computation with an emphasis on the special
properties of quantum systems that set them apart
from classical counterparts. Specific topics covered
include: entanglement and coherence of simple
quantum systems; possible realizations of quantum
computers in atomic, optical and condensed matter
systems and the experimental challenges in developing
practical quantum computers; basic algorithms of
quantum computation and quantum cryptography.
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105472 พลังงานทดแทน
4(4-0-8)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับก่อน : 105215 ฟิสิกส์ความร้อน หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
เป็น รายวิช าที ่แ นะน าวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีที่
เกี ่ย วข้อ งกับ พลัง งานทดแทน หัว ข้อ ครอบคลุม วิธ ีก ารอัน
หลากหลายที่ใช้ในการใช้ง 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.
105474 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Astrophysics)
วิชาบังคับก่อน : 105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2 และ 105321
กลศาสตร์ควอนตัม 2
รายวิช านี ้จ ะครอบคลุม ความรู ้พื ้น ฐานและและการ
พัฒ นาล่า สุด ของฟิส ิก ส์ด าราศาสตร์ โดยครอบคลุม หัว ข้อ ดัง นี้
ภาพรวมของสัม พัท ธภาพพิเ ศษและสัม พัท ธภาพทั ่ว ไป การ
ก่อ กาเนิด ของดาวฤกษ์ โครงสร้า ง และวิวัฒ นาการของดาวฤกษ์
ดาราจัก ร มหานวดารา รัง สีพื ้น หลัง บิก แบง การขยายตัว ของ
จักรวาล หลุมดา สสารมืด และ พลังงานมืด
The course is to introduce the student
astrophysical principles and recent developments of
astrophysics. Covered are topics: overview of special
relativity and general relativity, star formation, stellar

structure and evolution, galaxies, supernovae,
background radiation, big bang, expanding universe,
black hole, dark matter, and dark energy.
105481 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
4(4-0-8)
(Selected Topics in Physics I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็น รายวิช าที่ค รอบคลุม เนื ้อ หาการพัฒ นาทางฟิสิก ส์
และสาขาที่เ กี่ย วข้อ งที่สาคัญ และจาเป็น ต่อ การทาโครงวิจ ัย ของ
นักศึกษา
Topics cover important physics-related
contents and new developments which are necessary
for student's research project.
105482 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
4(4-0-8)
(Selected Topics in Physics II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็น รายวิช าที่ค รอบคลุม เนื ้อ หาการพัฒ นาทางฟิสิก ส์
และสาขาที่เ กี่ย วข้อ งที่สาคัญ และจาเป็น ต่อ การทาโครงวิจ ัย ของ
นักศึกษา
Topics cover important physics-related
contents and new developments which are necessary
for student's research project.
105483 งานเขียนเชิงวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
(Scientific Writing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิช านี้ส อนโครงสร้างของงานเขีย นเชิงวิท ยาศาสตร์
ความแตกต่า งระหว่า งบทคัด ย่อ บทน า และบทสรุป การเขีย น
วารสารเชิง วิช าการ วิท ยานิพ นธ์ การทาส่วนเอกสารอ้า งอิง การ
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เรีย บเรีย นเนื ้อ หาใหม่ ขั้น ตอนการเขีย นตั ้ง แต่ก ารเริ่ม รวบรวม
เนื้อหา โครงร่างของงานเขียน และการแก้ไขงานเขียน ในรายวิชา
จะมีการสอนเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการเขียนด้วย
This course will teach the student a structure
of academic writing such as differences among abstract,
introduction and conclusion sections, journal, thesis
writing style. How to do proper reference and
paraphrasing.
The writing process involving
brainstorming the content, outlining and revision.
Different tools for scientific writing will be also be
taught.
105391 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การและแนวคิดเกี่ย วกับสหกิจ ศึก ษา กระบวนการ
และขั้น ตอนของสหกิจ ศึกษา ระเบีย บข้อบังคับ ที่เกี่ย วข้อ งกับ สห
กิจ ศึก ษา ความรู้พื้ น ฐาน และเทคนิค ในการสมัครงานอาชีพ เช่น
การเลือกสถานประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัครงานและ
การสัม ภาษณ์ง านอาชีพ ความรู้พื้น ฐานที ่จ าเป็น ส าหรับ การไป
ปฏิบัติง านในสถานประกอบการ ระบบบริห ารงาน คุณ ภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิค การนาเสนอโครงงานหรือ ผลงานและ
การเขีย นรายงานวิ ช าการ การพัฒ นาบุค ลิก ภาพเพื ่อ สัง คมการ
ทางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
Principles and concepts relating to
Cooperative Education; processes 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 the
workplace; work systems and quality management at
the workplace; presentation and report writing
techniques; personality development; preparing for
success.
105395 โครงงาน
3(0-9-0)
(Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาโครงงานนี้นักศึก ษาเสนอหัวข้อทางฟิสิกส์ หรือ
งานประยุก ต์ท างด้า นฟิส ิก ส์ โดยศึก ษาค้น คว้า วรรณ กรรม
วิเคราะห์ปัญ หาและประเด็น ที่เ กี่ย วข้อ ง นาเสนอปากเปล่า และ
เขียนรายงานโครงงาน
Students propose a topic in physics or applied
aspects of physics. Through literature search and
individual investigation, the student will analyse the
chosen problem and related aspects. The student will
give an oral presentation and complete the writing of
the project in the form of a report.
105491 สหกิจศึกษา
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อ น : 105391 เตรียมสหกิจศึกษา
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่า งน้อ ย 16 สัป ดาห์ เพื่อ เปิด โอกาสให้นัก ศึก ษาได้
ปฏิบ ัต ิง านและประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ที ่เ รีย นในสาขาวิช าในการ
แก้ปัญ หาในสถานประกอบการจริง อัน จะนาไปสู่ก ารเพิ่ม ความรู้
ความเข้า ใจในเนื้อ หาวิช าการมากยิ ่ง ขึ้น และได้เ พิ ่ม ทัก ษะและ
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ประสบการณ์ท างด้า นอาชีพ และการพัฒ นาตนเอง เมื่อ เสร็จ สิ้น
การปฏิบ ัต ิง านแล้ว นัก ศึก ษาจะต้อ งส่ง รายงานวิช าการ และ
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่ อทาการ
ประเมิน ผลให้ผ ่า นหรือ ไม่ผ ่า น โดยวัด จากผลการประเมิน การ
ปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดยคณาจารย์นิเทศและพนัก งานที่
ปรึก ษา และจากการเข้า ร่ว มกิจ กรรมการสัม ภาษณ์แ ละสัม มนา
สหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
Students have to perform full-time academic
or professional work as a temporary staff member at a
workplace for 1 entire Cooperative Education trimester
( at least 16 weeks) to provide the opportunity for
students to work and apply knowledge they learn in
their own disciplines to solve problems in real
enterprises. Once they completed the work, students
have to submit an operational report and present their
performance results to the school faculties for the
assessment according to the school's specification. The
school faculties and job supervisor( s) will determine
the results as either pass or fail based on the students'
performance on the assigned work and the operational
reports as well as their performance at the interview
and seminar activities after completing work at the
workplace.
105492 โครงการวิจัย
8 หน่วยกิต
(Research Project)
วิชาบังคับก่อน : ความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้มีจุด มุ่ง หมายเพื่อ ให้นัก ศึก ษาได้ทาการศึก ษา
อิส ระในหัว ข้อ ที ่น ัก ศึก ษาสนใจภายใต้ก ารดูแ ลของอาจารย์ที่

ปรึก ษาโครงการวิจัย นัก ศึก ษาต้องเขีย นรายงานและเสนอผลงาน
ด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยสาขาวิชา
The purpose of this course is for a student to
do research in a topic of his/her interest under
guidance of his/her project supervisor. At the end of
the cours, the student will complete the writing of the
project in the form of a report and give an oral
presentation to project committee.
105495 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 105391 เตรียมสหกิจศึกษา
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่า งน้อ ย 16 สัป ดาห์ เพื่อ เปิด โอกาสให้นัก ศึก ษาได้
ปฏิบ ัต ิง านและประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ที ่เ รีย นในสาขาวิช าในการ
แก้ปัญ หาในสถานประกอบการจริง อัน จะนาไปสู่ก ารเพิ่ม ความรู้
ความเข้า ใจในเนื้อ หาวิช าการมากยิ ่ง ขึ้น และได้เ พิ ่ม ทัก ษะและ
ประสบการณ์ท างด้า นอาชีพ และการพัฒ นาตนเอง เมื่อ เสร็จ สิ้น
การปฏิบ ัต ิง านแล้ว นัก ศึก ษาจะต้อ งส่ง รายงานวิช าการ และ
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการ
ประเมิน ผลให้ผ ่า นหรือ ไม่ผ ่า น โดยวัด จากผลการประเมิน การ
ปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดยคณาจารย์นิเทศและพนัก งานที่
ปรึก ษา และจากการเข้า ร่ว มกิจ กรรมการสัม ภาษณ์แ ละสัม มนา
สหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
Students have to perform full-time academic
or professional work as a temporary staff member at a
workplace for 1 entire Cooperative Education trimester
( at least 16 weeks) to provide the opportunity for
students to work and apply knowledge they learn in
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their own disciplines to solve problems in real
enterprises. Once they completed the work, students
have to submit an operational report and present their
performance results to the school faculties for the
assessment according to the school's specification. The
school faculties and job supervisor( s) will determine
the results as either pass or fail based on the students'
performance on the assigned work and the operational
reports as well as their performance at the interview
and seminar activities after completing work at the
workplace.
108101 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ 4(4-0-8)
(Medical microbiology and immunology)
วิชาบังคับก่อน : 104175 หลักชีววิทยา และ 104102 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 1
ศึกษารูปร่าง โครงสร้าง การเจริญ และการแพร่พันธ์ของ
เชื้ อ แบคที เรี ย เชื้ อ รา ไวรั ส และปรสิ ต ก่ อ โรคที่ เป็ น ปั ญ หาทาง
การแพทย์ กลไกการเกิ ดโรค อาการแสดงของโรค การติดเชื้อจาก
สัตว์มาสู่คน การทาให้ปลอดเชื้อ การทาลายเชื้อ ยาต้านจุลชีพ การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ การเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยเชื้อจุล
ชี พ ก่ อ โรค การตรวจวิ นิ จ ฉั ย หลั ก การตรวจและแปลผลทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร จุ ล ชีว วิท ยาทางการแพทย์ ภู มิ คุ้ ม กั น ของร่างกาย
กลไกการตอบสนองของร่ า งกายต่ อ จุ ล ชี พ และการเสริ ม สร้ า ง
ภูมิคุ้มกัน และโรคที่เกิดจากความผิดปกติจากการทางานของระบบ
ภูมิคุ้มกัน
Study on morphology, structure, growth and
reproduction of microorganisms including pathogenic
bacteria, virus, fungi and parasite that cause public health
problems, microbial pathogenicity, clinical manifestation,

infections transmitted from animals to human,
disinfection, sterilization, prevention and infectious disease
control, antibiotics, microbiology laboratory investigations,
principles
of
laboratory
diagnosis
and
interpretation,human
immune
systems,
and
immunological responses to pathogens.
108102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา 1(0-3-1)
ทางการแพทย์
(Medical microbiology and immunology
laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 108101 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทาง
การแพทย์ หรือเรียนควบคู่กับ 108101 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน
วิทยาทางการแพทย์
ปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาเพื่อศึกษารูปร่าง
โครงสร้ า งของจุ ลิ น ทรี ย์ เพื่ อ เสริ ม และประกอบ ความรู้ ใ นวิ ช า
จุ ล ชี ว วิ ท ยาและภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยาทางการแพทย์ การย้ อ มสี เ ชื้ อ
แบคทีเรีย เตรีย มอาหารเลี้ยงเชื้อ ทดสอบปฏิกิ ริย าทางชีวเคมีและ
วิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้วินิจฉัยเชื้อ
Microbiological laboratory practices to study
morphology of microorganisms to enhance the knowledge
in medical microbiology and immunology. Study on
bacterial staining procedures, culture media preparation,
biochemical testing and microbiology laboratory
investigation.
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108201 จุลชีววิทยา
4(4-0-8)
(Microbiology)
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 1
โลกของจุลิน ทรีย์ สรีรวิทยาและพั น ธุศาสตร์ การจั ด
จาแนกและการวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี บ ทบาทต่ อ พยาธิส 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.
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 104102
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
การศึก ษาเกี ่ย วกับ จุล ิน ทรีย ์ (แบคทีเ รีย ไวรัส เชื ้อ รา
และปรสิต ) ในการจัด จาแนกการวิเคราะห์ช นิด และการควบคุม
จุลินทรีย์ ศึกษาจุลิน ทรีย์ก่ อ 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 วิ ท 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 ารวิน ิจ ฉัย โรคติด เชื้อ หลัก การของวิธีท ดสอบทาง
ห้อ งปฏิบัติก ารจุล ชีววิท ยา หลัก การของวิธีท ดสอบความไวของ
เชื้อต่อยาต้านจุลชีพ การต้านยา การปฏิบัติปลอดเชื้อ บทบาทของ
จุลินทรีย์ประจาถิ่นของมนุษย์ หลักการพัฒนาวัคซีน 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 ารจุ ล 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
ภูมิไ วเกิน โรคที่เ กิด จากความผิด ปกติท างภูมิคุ้ม กัน รวมทั้ง โรค
ออโตอิม มูน และโรคติด เชื้อ สาคัญ ในปัจ จุบัน เช่น โรคเอดส์ โรค
ซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น การสร้างเสริมภูมิ
ต้า นทานของร่า งกาย และเทคนิค ใหม่ที ่ใ ช้ค วามรู ้ท างวิท ยา
ภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยและรักษาโรค
109201 ชีวเคมี
4(4-0-8)
(Biochemistry)
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ102105 เคมีอินทรีย์
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์ โครงสร้าง
คุณ สมบัติและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ 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
109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก
3(3-0-6)
(Biochemistry and Clinical Biochemistry)
วิชาบังคับก่อ น : 102111 เคมีพื้นฐาน 1, 102112 ปฏิบัติการเคมี
พื้ น ฐาน 1, 104101 หลั ก ชี ว วิ ท ยา 1 และ
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ศึกษาการทางานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของสารอาหาร
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลิอิค และการควบคุมเมตาบอ
ลิซึม ความผิดปกติของเมตาบอลิซึม ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่
และโรคทางพันธุกรรม

109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กัน หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การเตรีย มสารประกอบชีวโมเลกุล การศึกษาโครงสร้าง
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
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
ต่ า ง ๆ การเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าโดยอั ล โลสเตี ย ริ ก เอนไซม์ หน้ า ที่ ข องโค
เอนไซม์และโคแฟคเตอร์ โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของไขมัน ชนิด
และหน้าที่ของไขมัน การสลายไขมันจากสารอาหารและการควบคุม
การสลายไขมันสะสมในร่างกาย กระบวนการบีตาออกซิเดชัน 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
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตจากสารอาหาร วิถีไกลโคไลซิส วิถี
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กลูโคนีโอเจเนซิส การควบคุมภาวะสมดุลของระดับน้าตาลในเลือด
วิถีเพนโตสฟอตเฟต ไกลโคจีโนไลซิสและไกลโคเจเนซิส การสร้าง
พลังงานในสภาวะมี ออกซิเจนผ่านวัฏ จัก รเครปส์และกระบวนการ
หายใจของเซลล์ การสร้างพลังงานในสภาวะที่เซลล์ขาดออกซิเจน
การควบคุมเมแทบอลิซึมของร่างกายในสภาวะขาดอาหาร 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)
วิชาบังคับก่อน : 109207 หลักชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กัน

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
การทาหน้าที่ของสารต่าง ๆ 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
กระบวนการเมแทบอลิซึม ของเอนไซม์ 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 การผลิตเรคคอมบิเนนโปรตีน 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
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
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ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบอวัย วะรับ
สัม ผัส พิเ ศษ และความสัม พัน ธ์ข องโครงสร้า งทุก ระบบต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
110102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
1(0-3-0)
(Anatomy Laboratory)
วิช าบังคับ ก่อ น : 110101 กายวิภ าคศาสตร์ หรือ ศึก ษาควบคู่
กับ 110101 กายวิภาคศาสตร์
ปฏิบ ัต ิก ารกายวิภ าคศาสตร์ เพื ่อ เสริม และประกอบ
ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์
110103 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Anatomy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ศึก ษาลัก ษณะโครงสร้า ง หน้า ที ่ ชนิด ของเซลล์แ ละ
เนื ้อ เยื่อ พื ้น ฐาน และอวัย วะของระบบต่า ง ๆ ในร่า งกาย ได้แ ก่
ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบอวัย วะรับสัมผัสพิเศษ ระบบ
ประสาท ระบบทางเดิน หายใจ ระบบไหลเวีย นเลือ ด ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อม
ไร้ท่อ และความสัม พัน ธ์ข องโครงสร้า งและหน้า ที่ข องทุก ระบบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Study the basic principles of structures,
functions, and types of cells, tissues, and organs of the
body systems such as skeletal system, muscular
system, special sense organs, nervous system,
respiratory system, cardiovascular system, digestive
system , urinary system, reproductive system,
endocrine system, and relationship between structures
and functions of all related systems

110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1(0-3-0)
(Basic Anatomy Laboratory)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 110103 กายวิภ าคศาสตร์พื้น ฐาน หรือ ศึก ษา
ควบคู่กัน
Pre-requisite : 110103 Basic Anatomy or concurrent
ปฏิบ ัต ิก ารกายวิภ าคศาสตร์เ พื ่อ ความเข้า ใจความรู
พื ้น ฐานทางมหกายวิภ าคศาสตร์ข องระบบต่า ง ๆ ของร่า งกาย
ได้แก่ ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบอวัย วะรับสัมผัสพิเศษ
ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวีย นเลือ ด ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อม
ไร้ท่อ และความสัม พัน ธ์ข องโครงสร้า งและหน้า ที่ข องทุก ระบบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Anatomy laboratory to understand basic
knowledge of gross anatomy of body systems such as
skeletal system, muscular system, special sense organs,
nervous system, respiratory system, cardiovascular
system, digestive system , urinary system, reproductive
system, endocrine system, and relationship between
structures and functions of all related systems.
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
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110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
4(3-3-7)
(Human Anatomy And Physiology)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 104108 ห ลัก ชีว วิท ย า 2 แ ละ 104109
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัย วะ
และระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ การสร้างและซ่อมแซมอวัย วะ
ในการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทางด้านโครงสร้าง
และหน้า ที่ตั้ง แต่ป ฏิส นธิจ นถึง วัย ชรา กระบวนการเมตาบอลิซึม
และกลไกการปรับ ตัว ให้อ ยู่ในภาวะสมดุลสรีร วิท ยาของการออก
กาลังกาย ความผิด ปกติที่เกิด ขึ้น ในระบบต่างๆการสาธิตและการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ
Study structure and function of human cell
tissue and organ system. Study mechanism of organ
repairing growth degeneration of structure and function
since fertilization until aging. Metabolism process and
adaptation to homeostasis during exercise. Abnormal in
all system, demonstration and lab testing in laboratory.
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

111102 ปฏิบัติการสรีรวิทยา
1(0-3-0)
(Physiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 111101 สรีรวิทยาหรือศึกษาควบคู่กับ
111101
สรีรวิทยาปฏิบัติการสรีรวิทยา เพื่อเสริมและ ประกอบ
ความรู้ในวิชาสรีรวิทยา
111205 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Physiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ศึกษาหน้าที่และกลไกการทางานพื้นฐานของระบบต่างๆ
ในร่า งกาย ได้แ ก่ การควบคุม อุณ หภูมิก าย ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวีย นเลือ ด ระบบทางเดิน อาหารและเมทาบอลิซ ึม ระบบ
ขับ ถ่า ยปัส สาวะ ระบบต่อ มไร้ท่อ ระบบสืบ พัน ธุ์ ระบบกล้า มเนื้อ
ระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบประสาทยนต์ ระบบประสาทอัต
โนวัติ และระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการทางานขั้นสูง
Study the basic principles of functions and
mechanisms in body systems such as body
temperature
regulation,
respiratory
system,
cardiovascular system, gastrointestinal system and
metabolism, urinary system, endocrine system,
reproductive system, muscle system, sensory system,
motor system, autonomic nervous system, and higher
brain function.
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111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Basic Physiology Laboratory)
วิชาบังคับ ก่อ น : 111205 สรีรวิทยาพื้นฐาน หรือศึก ษาควบคู่กัน
Pre-requisite : 111205 Basic Physiology or concurrent
ปฏิบ ัต ิก ารสรีร วิท ยาเพื ่อ ความเข้า ใจความรู พื ้น ฐาน
ทางด้านการควบคุมอุณหภูมิกาย การทดสอบการทางานของปอด
การวัดอัตราชีพจรและความดันเลือด การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย การย่อ ยอาหารและการท างานของน้าย่อ ย การหดตัว ของ
กล้ามเนื้อโครงร่าง ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ และความรู้สึก
Physiology laboratory to understand basic
knowledge of body temperature regulation, lung
function test, pulse and blood pressure measurement,
physical fitness test, digestion and digestive enzyme
activities, skeletal muscle contraction, reflex, and
sensation.
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 ที่ก่อ 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
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 ปฏิบัติก าร
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
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 ง ๆ ของร่า งกายทั้ง ทางด้า นเภสัช จลนศาสตร์แ ละเภสัช
พลศาสตร์ โดยเน้นกลไกการออกฤทธิ์ การตอบสนองของร่างกาย
ประโยชน์ การเกิดพิษหรือฤทธิ์แทรกแซง การออกฤทธิ์ร่วมกันของ
ยาต่อ ร่างกาย กลุ่มยาสาคัญ ที่ศึก ษาได้แ ก่ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทออโตโนมิค และออตาคอยด์ส
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114141 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(3-0-6)
(Fundamental Sports Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละประวั ติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ า สห
วิท ยาการทางวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า สรี รวิ ท ยาการออกก าลั งกาย
จิตวิทยาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา และการเป็นผู้ฝึกกีฬา ชีวกล
ศาสตร์ทางการกีฬา กีฬากับการแพทย์ โภชนศาสตร์การกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บพื้นฐานเกี่ ยวกับ สหวิทยาการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. อธิ บ ายความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สรี ร วิ ท ยาการออกก าลั ง กาย
จิตวิทยาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา
3. ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีด้านการเป็นผู้ฝึกกีฬา ชีวกล
ศาสตร์ทางการกีฬา กีฬากับการแพทย์ โภชนศาสตร์การกีฬา
Pre-requisite : None
Objective and history of sports science.
Interdisciplinary of sports science. Exercise physiology,
sports psychology, sociology in sports, sports coaching,
biomechanics in sports, sports medicine, and sports
nutrition.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Understand the concept of interdisciplinary sports
science
2. Explain key concepts of exercise physiology, sports
psychology, sociology of sports
3. Apply the principles and theories of sports
coaching, biomechanics, sports medicine, and
sports nutrition to sports and exercise

114142 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้า
2(1-3-4)
(Skills and Sports Science of Aquatic Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของการเล่ น กี ฬ าทางน้ า เช่ น ว่ า ยน้ าท่ า
สากล ดาน้า พายเรือ เป็ นต้น การช่วยเหลือ ตัวเองและผู้อื่น ขณะ
ประสบอุบัติเหตุทางน้า การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การ
กี ฬ าเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเล่ น กี ฬ าทางน้ า การเสริม สร้ า ง
สมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยใน
การว่ายน้า อุปกรณ์กีฬาทางน้า กติกา มารยาทในการแข่งขัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาทางน้า
2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาทางน้า
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาทางน้า
4. สามารถน าหลัก วิ ท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ าประยุ ก ต์ ใช้ กั บ กี ฬ า
ทางน้า
5. สามารถเป็นกรรมการตัดสินกีฬาทางน้า
Pre-requisite : None
Basic skills in aquatic sports such as swimming,
rowing, and diving. Lifesaving and aquatic rescue.
Integration of sports science to aquatic sports. Physical
fitness enhancement, injury prevention and safety in
aquatic sports. Equipment in aquatic sports. Rules,
courtesy of competition, management, and sports official
in aquatic sports.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Explain rules and etiquette in aquatic sports
2. Describe and demonstrate skills in aquatic sports
3. Organize aquatic sports events
4. Integrate sports science principles to aquatic sports
5. Officiate aquatic sports competitions

133
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

114143 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภท
2(1-3-4)
แร็กเก็ต
(Skills and Sports Science of Racket Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของการเล่ น กี ฬ าประเภทแร็ ก เก็ ต เช่ น
เทนนิ ส แบดมิ น ตั น เทเบิ ล เทนนิ ส สควอช เป็ น ต้ น การประยุ ก ต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ก ารกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่น
กีฬาประเภทแร็กเก็ต การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกัน
การบาดเจ็บและความปลอดภัย ในการเล่นกีฬา สนามและอุปกรณ์
กีฬ า กติกา มารยาทในการแข่งขัน วิธีก ารจัดการแข่งขัน และการ
ตัดสิน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทแร็กเก็ต
2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภทแร็กเก็ต
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทแร็กเก็ต
4. สามารถน าหลัก วิ ท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ าประยุ ก ต์ ใช้ กั บ กี ฬ า
ประเภทแร็กเก็ต
5. สามารถเป็นกรรมการตัดสินกีฬาประเภทแร็กเก็ต
Pre-requisite : None
Basic skills in racket sports such as tennis,
badminton, table tennis, and squash. Integration of sports
science to racket sports. Physical fitness enhancement,
injury prevention and safety in racket sports. Field and
equipment in racket sports. Rules, courtesy of
competition, management, and sports official in racket
sports.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Explain rules and etiquette in racket sports

2.
3.
4.
5.

Describe and demonstrate skills in racket sports
Organize racket sports events
Integrate sports science principles to racket sports
Officiate racket sports competitions

114144 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑา
2(1-3-4)
ประเภทลู่และลาน
(Skills and Sports Science of Track and Field)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทัก ษะเบื้ อ งต้ น ของการเล่น กรีฑ าประเภทลู่ เช่น การวิ่ ง
ระยะสั้ น ระยะกลาง ระยะไกล และการวิ่ ง ข้ า มรั้ ว และกรี ฑ า
ประเภทลาน เช่น ทุ่มน้าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดสูง เป็นต้น
การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเล่นกรีฑาประเภทลู่และลาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย ในการเล่ น กี ฬ า
สนามและอุปกรณ์กีฬา กติกา มารยาทในการแข่งขัน วิธีการจัดการ
แข่งขัน และการตัดสิน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง:
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิ บ ายกฎ กติ ก า และมารยาทการเล่ น กี ฬ าประเภทลู่
และลาน
2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภทลู่และลาน
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทลู่และลาน
4. สามารถน าหลัก วิ ท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ าประยุ ก ต์ ใช้ กั บ กี ฬ า
ประเภทลู่และลาน
5. สามารถเป็นกรรมการตัดสินกีฬาประเภทลู่และลาน
Pre-requisite : None
Basic skills in track and field such as sprint,
middle-distance run, long-distance run, hurdles, shot put,
javelin throw, discus throw, and high jump. Integration of
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sports science to track and field. Physical fitness
enhancement, injury prevention and safety in track and
field. Field and equipment in track and field. Rules,
courtesy of competition, management, and sports official
in track and field.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Explain rules and etiquette in track and field
2. Describe and demonstrate skills in track and field
3. Organize track and field events
4. Integrate sports science principles to track and
field
5. Officiate track and field competitions
114241 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม 2(1-3-4)
(Skills and Sports Science of Team Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของการเล่ น กี ฬ าประเภทที ม เช่ น รั ก บี้
ฟุ ต บอล บาสเกตบอล วอลเลย์ บ อล ตะกร้ อ ฮอกกี้ แฮนด์ บ อล
ซอฟท์บอล ฟุตซอล เป็นต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกี ฬ าเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเล่ น กี ฬ าประเภทที ม การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้ องกั น การบาดเจ็บ และความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬา สนามและอุ ปกรณ์กีฬา กติกา มารยาทใน
การแข่งขัน วิธีการจัดการแข่งขัน และการตัดสิน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภททีม
2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภททีม
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภททีม

4. สามารถน าหลัก วิ ท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ าประยุ ก ต์ ใช้ กั บ กี ฬ า
ประเภททีม
5. สามารถเป็นกรรมการตัดสินกีฬาประเภททีม
Pre-requisite : None
Basic skills in team sports such as rugby, football,
basketball, volleyball, sepak takraw, field hockey, softball,
handball, and futsal. Integration of sports science to team
sports. Physical fitness enhancement, injury prevention,
and safety in team sports. Field and equipment in team
sports. Rules, courtesy of competition, management, and
sports official in team sports.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Explain rules and etiquette in team sports
2. Describe and demonstrate skills in team sports
3. Organize team sports events
4. Integrate sports science principles to team sports
5. Officiate team sports competitions
114242 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภท
2(1-3-4)
กิจกรรมประกอบจังหวะ
(Skill and Sports Science of Rhythmic Activities)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะเบื้องต้น ของการเล่นกี ฬาประเภทกิ จกรรมประกอบ
จังหวะ เช่น การเต้ นแอโรบิค การเต้นลีลาศ เป็น ต้น การประยุกต์
หลัก การทางวิทยาศาสตร์ก ารกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่น
กีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา ชุด
และอุปกรณ์ กี ฬา กติก า มารยาทในการแข่งขัน และวิธี การจัดการ
แข่งขัน
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทกิจกรรม
ประกอบจังหวะ
2. อธิบ ายและสาธิตการฝึ ก ทั ก ษะชนิ ดกี ฬ าประเภทกิ จ กรรม
ประกอบจังหวะ
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ
4. สามารถน าหลัก วิ ท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ าประยุ ก ต์ ใช้ กั บ กี ฬ า
ประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ
5. สามารถเป็นผู้สอนกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ
Pre-requisite : None
Basic skills in rhythmic activities such as aerobic
dance and ballroom dance. Integration of sports science
to rhythmic activities. Physical fitness enhancement, injury
prevention and safety in rhythmic activities. Equipment in
rhythmic activities. Rules, courtesy of competition,
management, and training in rhythmic activities.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Explain rules and etiquette in rhythmic activities
2. Describe and demonstrate skills in rhythmic
activities
3. Organize rhythmic activities events
4. Integrate sports science principles to rhythmic
activities
5. Instruct rhythmic activities and dancing
114243 สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา
(Exercise and Sports Physiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาการทางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวีย น
เลือด ระบบเมทาบอลิซึม ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นขณะออก
กาลังกายและเล่นกีฬา การปรับตัวจากการฝึก รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่
มีผลต่อการตอบสนองของร่างกายระหว่างการออกกาลังกายและการ
เล่นกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายการทางานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ขณะออก
กาลังกายและขณะเล่นกีฬา
2. อธิบายผลของการฝึกต่อการทางานของระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย
3. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา เช่น
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ภาวะขาดน้า และผลของการฝึกต่อ
ปัจจัยดังกล่าว
4. อธิบายความสัมพันธ์ของการทางานของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายขณะออกกาลังกาย และการปรับตัวของระบบต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการฝึก
Pre-requisite : None
Study the body systems functions such as
neuromuscular system, respiratory system, cardiovascular
system, metabolic system, endocrine system etc. during
exercise and sport activities and after training, including
factors affecting body responses during exercise and sport
activities
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Explain the body systems functions during exercise
and sport activities
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2. Explain the effects of training on body systems
functions
3. Describe factors affecting exercise and sport
performance such as temperature and
dehydration, and the effect of training on these
factors
4. Demonstrate the relationship between the
functions of physiological systems during exercise
and the effect of training on these systems
114244 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออกกาลังกาย 1(0-3-0)
และกีฬา
(Exercise and Sports Physiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 114243 สรีรวิทยาการออกกาลังกายและ
กีฬา หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิ บัติก ารเกี่ ย วกั บสรีรวิทยาของการออกก าลังกายเพื่ อ
ความเข้าใจความสามารถของร่างกายในการสร้างพลังงานแบบใช้และ
ไม่ใช้ออกซิเจน การทางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายขณะออก
ก าลั งกายและเล่ น กี ฬ า รวมทั้ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่อ การตอบสนองของ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายต่อการออกกาลังกาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. แสดงวิธีการวัดความสามารถของร่างกายในการสร้าง
พลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน
2. เปรียบเทียบการทางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
ระหว่างพักและขณะออกกาลังกาย
3. เปรียบเทียบการทางานของระบบหัวใจและการไหลเวียน
เลือดระหว่างพักและขณะออกกาลังกาย
4. เปรียบเทียบการทางานของระบบหายใจระหว่างพักและขณะ
ออกกาลังกาย

Pre-requisite : None
Laboratory of physiological changes and
adaptations of various body systems during exercise and
after training, including factors affecting body responses to
exercise
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Demonstrate the anaerobic and aerobic capacity
measurement
2. Compare the neuromuscular function during
exercise with resting
3. Compare the cardiovascular function during
exercise with resting
4. Compare the respiratory function during exercise
with resting
114245 จิตวิทยาการกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาทางการกีฬา
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการออกกาลังกาย การฝึกซ้อม และการแข่งขัน
ปัจ จัย ทางจิตวิท ยาที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก การเรีย นรู้
การรับรู้ แรงจูงใจ และสมรรถภาพทางกาย ความเครียด ความวิตก
กังวล การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล การฝึกสมาธิในการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขัน ความร่วมมือในทีมกีฬา เทคนิคการสื่อสาร
การทดสอบ การวัดและการประเมินทางจิตวิทยาการกี ฬา การฝึก
ทักษะทางจิตวิทยา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของจิตวิทยาการกีฬา
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2. เข้าใจเกี่ ยวกับปัจจัย ส่วนบุคคลและสถานการณ์ที่มีอิทธิพล
ต่อ การมี ส่วนร่ว มและพฤติ ก รรมในการเล่น กี ฬ า การออก
กาลังกาย และกิจกรรมทางด้านร่างกาย
3. อธิบายผลทางด้านจิตใจและสังคมของการมีส่วนร่วมในการ
เล่นกีฬาและกิจกรรมทางด้านร่างกาย
4. อธิบายบทบาทของนักกีฬาอาชีพและผู้ฝึกสอนที่มีผลต่อ
จิตวิทยาการกีฬาและการพัฒนาของนักกีฬ
Prerequisite : None
Principles and theories of basic psychology.
Sports psychology for exercise, training, and competition.
Psychological factors affecting emotion, feeling, learning,
perception, motivation and physical performance. Stress,
anxiety, management of stress and anxiety. Meditation in
sports training and competition. Cooperation in sports
team. Communication techniques. Sports psychological
testing and measurement. Psychological skill training.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Describe the meaning and importance of sports
psychology.
2. Understand personal and situational factors
affecting behaviors and participation during sports,
exercise, and physical activity.
3. Explain the psychological and social effects of
participation in sport and physical activity.
4. Describe the roles of professional athletes and
coaches in sports psychology and development of
athletes.
114246 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา
1(0-3-0)
(Sports Psychology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 114245 จิตวิทยาการกีฬา หรือเรียนควบคู่กัน

ฝึกปฏิบัติเทคนิคทางจิตวิทยาการกี ฬา กระบวนการและ
ลาดับขั้นตอนของการนากลยุทธ์ไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
เช่น การฝึกปฏิบัติเทคนิคทางด้านการจินตภาพ การกาหนดเป้าหมาย
การผ่ อ นคลายกล้ า มเนื้ อ การลดความวิ ต กกั ง วล การสร้ า งความ
เชื่อมั่น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของปฏิบัติการจิตวิทยา
การกีฬา
2. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของเทคนิคทาง
จิตวิทยาการกีฬาในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
3. ออกแบบโปรแกรมทางจิตวิทยาการกีฬาสาหรับการแข่งขัน
Prerequisite : 114245 Sports Psychology or study
concurrently
Introduction to sports psychological laboratory
practice. Processes and procedures of sport psychological
techniques for the development of athlete performance.
The technique includes imagery creation, goal setting,
muscle relaxation, anxiety control, and self-confidence
practice.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Describe the meaning and importance of sports
psychology laboratory
2. Understand processes and procedures of sport
psychological techniques for the development of
athlete performance
3. Develop a sports psychological program for
competition
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114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3(2-3-6)
(Physical Fitness Testing)
วิชาบังคับก่อน : 114243 สรีรวิทยาการออกกาลังกายและ
กีฬา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายที่เกี่ยวข้องกั บสุขภาพ เช่นความแข็งแรงและความทนทานของ
กล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ความ
อ่อนตัว เป็ นต้น และสมรรถภาพทางการที่เกี่ ย วข้องกั บ ทัก ษะการ
เคลื่ อ นไหว ความอ่ อ นตั ว ความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไว เวลาปฏิ กิ ริย า
เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง:
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมรรถภาพ
ทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
2. เข้าใจหลักการ วิธีการทดสอบ และเลือกใช้รูปแบบการ
ทดสอบสมรรถภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมิน วางแผนจัดโปรแกรม
การออกกาลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายและทางกีฬา
Prerequisite : 114243 Exercise and Sports Physiology
Study and practice on health-related physical
fitness testing such as muscular strength and endurance,
cardiovascular endurance, flexibility, etc. and motor skillrelated physical fitness testing such as flexibility, agility,
reaction time, etc.

Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Explain general aims of physical fitness testing and
distinguish health-related physical fitness from
motor skill-related physical fitness
2. Explain the principle methods and select the
appropriate physical fitness testing
3. Apply the physical fitness testing knowledge to
develop an exercise program to improve physical
fitness in both sedentary and athletes
114248 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
3(2-3-6)
(Kinesiology)
วิชาบังคับก่อน : 110103 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
และ 111205 สรีรวิทยาพื้นฐาน
การศึ ก ษาโครงสร้ า งของร่ า งกายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เคลื่อนไหวของมนุษ ย์ขณะออกก าลังกายและเล่น กี ฬา การทางาน
และหน้ า ที่ ข องโครงสร้ า งต่ า ง ๆ เหล่ า นั้ น เช่ น กล้ า มเนื้ อ เอ็ น
กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายปริมาณทางกลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เช่น
องศาการเคลื่อนไหว แรง แรงบิด และจุดศูนย์กลางแรง
โน้มถ่วง
2. จาแนกและแยกแยะเครื่องกลในร่างกายมนุษย์ เช่น คาน
รอก ล้อ และเพลา
3. เข้าใจและอธิบายการทางานของโครงสร้างร่างกาย เช่น
กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ โดยอาศัยหลัก
พื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
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Prerequisite :

110103 Basic Anatomy and
111205 Basic Physiology
Study of mechanical principles of human
musculoskeletal system during sports and exercise. Basic
mechanical properties of muscle, tendon, bone, and joint.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Explain fundamental mechanics quantities of
human movement such as range of motion, force,
torque, and center of gravity
2. Identify and distinguish mechanical machines in
human body such as lever, pulley, and wheel
3. Describe basic mechanical properties of muscle,
tendon, bone, and joint using the fundamental
knowledge of anatomy and physiology.
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 ยวกับปัญหา
สารเสพติด ประเภทของยาและสารเสพติดที่ มีผลต่อสมรรถภาพทาง
กายและจิตใจของนักกีฬา สารต้องห้ามและสารกระตุ้นทางการกีฬา
การตรวจยาและสารกระตุ้นในการกีฬา สมุนไพรที่มีผลต่อสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจของนักกีฬา

The use of drugs in sports. Pharmacokinetics and
pharmacodynamics of medicines on sports. The type and
form of the drug for sport drug bags. Drugs to treat Injury.
Anaesthetic Drugs. The factors that influence the
effectiveness of medicines. Side effects of the drug.
Topical drugs. Inhalation drugs. The oral drug that can be
used by the athletes themselves. The drug must be
guided by the physician. The agencies, both domestic and
foreign-related drugs and stimulant agents in sports. The
prohibited substances, doping, and prohibited methods in
sports. The sample collection and detection of drugs and
doping in sport. The Anti-Doping Rule violation and
sanctions. The knowledge about abuse substance issues.
The type of drug and narcotic substance that affect the
physical and mental fitness of athletes. Herbs that affect
the physical and psychological fitness of athletes. The
case studies.
114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Biomechanics)
วิชาบังคับก่อน : 110103 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
และ 111205 สรีรวิทยาพื้นฐาน
หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคลื่อนไหว ความหมาย
ขอบข่าย และความรู้เบื้องต้นของชีวกลศาสตร์การกีฬา การประยุกต์
หลัก การ และทฤษฎี ด้านชี วกลศาสตร์เพื่ อ การกี ฬ า การวิเคราะห์
เกี่ยวกั บการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของมนุษย์ที่ เกี่ยวกั บการกีฬา การ
ประยุก ต์ใช้หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ
โมเมนตัม จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม สาหรับ
การวิ เคราะห์ ก ารเคลื่ อ นไหวในกี ฬ าประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ทักษะในกีฬาประเภทต่าง ๆ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการเคลื่อนไหว
ความหมาย ขอบข่าย และความรู้เบื้องต้นของชีวกลศาสตร์
การกีฬา
2. อธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนตัม พลศาสตร์ และ
จลนพลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม
3. ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีด้านชีวกลศาสตร์เพื่อการกีฬา
การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของมนุษย์ที่
เกี่ยวกับการกีฬา
Prerequisite : 110103 Basic Anatomy and 111205 Basic
Physiology
Basic principles of biomechanics. Definition, scope
and basic knowledge in sports biomechanics. Application
of biomechanics principles and theories in sports. Analysis
of the basic movement related to sport skills and
performance. Basic biomechanics of human movement
such as, momentum, linear and angular kinetics and
kinematics to analyzes movement in various sports to
improve skills in sport performance.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Understand the fundamental knowledge, meaning,
and scope of sports biomechanics
2. Describe basic knowledge of momentum,
kinematics and kinetics motion, linear and angular
motion.
3. Apply principles and theories of biomechanics to
sports. Analyze basic human movement during
sports activities

114342 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
1(0-3-0)
(Sports Biomechanics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา หรือ
เรียนควบคู่กัน
ปฏิบั ติก ารประยุก ต์ใช้ห ลัก ชีวกลศาสตร์พื้น ฐานของการ
เคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ โมเมนตัม จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์เชิง
เส้นและเชิงมุม สาหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกีฬาประเภท
ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในกีฬาประเภทต่าง ๆ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของ
การเคลื่อนไหว
2. อธิ บ ายความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โมเมนตั ม พลศาสตร์ และ
จลนพลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม
3. ประยุกต์ใช้หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคลื่อนไหวแบบ
ต่าง ๆ
Prerequisite : 114341 Sports Biomechanics or
study concurrently
Laboratory skills in basic biomechanics. Principles of
biomechanics including momentum, linear and angular
kinetics, and kinematics. Movement analysis in various
sports.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Understand the basic biomechanics of movement
2. Explain key concepts of momentum, kinematics,
and linear and angular kinetics
3. Apply basic biomechanics to various sports
movement
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114343 โภชนศาสตร์การกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพและ
กีฬา ผลของสารอาหารต่าง ๆ ในภาวะปกติและการเล่นกีฬา ความ
ต้องการสารอาหารของร่างกายบุคคลทั่วไปและนักกีฬา การประเมิน
ภาวะโภชนาการ การประยุกต์ใช้พื้นฐานความรู้ทางโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ ควบคุมน้าหนัก ออกกาลังกาย และกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. ทราบถึ ง ความหมายและความส าคั ญ ของโภชนศาสตร์
การกีฬา
2. เข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารพื้นฐานสาหรับสุขภาพและกีฬา
3. อธิบายถึงกระบวนการสร้างพลังงานของร่างกายจากแหล่ง
อาหารในการดาเนินชีวิตประจาวันและการเล่นกีฬา
4. วิเคราะห์ภาวะโภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา
5. พัฒ นาแผนโภชนศาสตร์เพื่ อสุขภาพ ควบคุมน้ าหนั ก ออก
กาลังกาย และกีฬา
Prerequisite : None
The meaning and importance of nutrition on
health and sports. Effects of nutrients in daily life and
during sports activities. Nutrient requirement in sedentary
and athlete. Assessment of nutritional status. Application
of nutrition for health, weight control, exercise, and
sports.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Describe the meaning and importance of sports
nutrition

2. Understanding the essential nutrients for health
and sports
3. Explain energy production process during daily life
and sport activities.
4. Analyze the nutritional status for health and sports
5. Develop an individual sports nutritional plan for
health, weight control, exercise, and sport
114344 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
1(0-3-0)
(Sports Nutrition Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 114343 โภชนศาสตร์การกีฬา หรือเรียนควบคู่กัน
การประยุกต์หลักการปฏิบัติการโภชนศาสตร์และชนิดของ
สารอาหาร ความต้องการสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ
ของกลุ่มบุ คคลต่างๆ โภชนาการสาหรับ กี ฬาประเภทต่าง ๆ เภสั ช
โภชนา การประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ด้ า นโภชนาการเพื่ อ สุ ข ภาพ และ
ส่งเสริมสมรรถภาพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการโภชนศาสตร์และชนิดของ
สารอาหาร
2. วิเคราะห์ และประเมิ นผลภาวะโภชนศาสตร์ในกลุ่ ม บุค คล
ต่าง ๆ เพื่อวางแผนมื้ออาหารให้เหมาะสม
3. สร้างแผนโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ การควบคุมน้าหนัก การ
ออกกาลังกาย และการกีฬา
Prerequisite : 114343 Sports Nutrition or study
concurrently
Applied laboratory nutritional principles and
various kinds of nutrition. Types and advantages of
nutrient. Nutrient needs. Evaluation of the nutritional
condition of different groups of people. Nutrition for
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different sport players. Pharmacological nutrition.
Application of nutrition for health and performance
promotion.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Understand laboratory nutritional principles and
various kinds of nutrition.
2. Analyze and evaluate nutritional condition in
individual to create appropriate meals.
3. Develop nutritional plan for health, weight control,
exercise, and sports.
114345 การออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกาย 3(2-3-6)
เพื่อสุขภาพและกีฬา
(Exercise Prescription for Health and Sports)
วิชาบังคับก่อน : 114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หลักการและแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการออก
ก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพและกี ฬ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท าง
วิท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ าในการออกแบบโปรแกรมเพื่ อ พั ฒ นาระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงการวางแผนการออกกาลังกาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสังเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและกี ฬา
โดยใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา วิทยาศาสตร์ก ารเคลื่อนไหว ชี
วกลศาสตร์ โภชนาการ วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา
2. เข้าใจเกี่ย วกับกลไกการเปลี่ย นแปลงของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ผลดีของการออกกาลังกายต่อสุขภาพ

3.

ประยุกต์การจัดโปรแกรมเพื่อใช้ฝึกคนทั่วไปและนักกีฬาให้
มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีขึ้น
Prerequisite : 114247 Physical Fitness Testing
Principles and guidelines for designing exercise
programs. Integrations of sports scientific knowledge to
the design programs for development of various body
systems.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Understand principles of exercise prescription by
utilizing knowledge of physiology, kinesiology,
biomechanics, and sports nutrition.
2. Understand mechanics behind the change of
human body systems. Benefit of exercise on health
3. Develop exercise programs to improve physical
fitness of normal people and athlete
114346 โปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อส่งเสริม
3(2-3-6)
สุขภาพ
(Exercise Program for Health Promotion)
วิชาบังคับก่อน : 114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
แนวคิ ด รูป แบบของการออกก าลั งกาย รวมทั้ งปั จ จัย ที่
ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ และพัฒนาโปรแกรมการออก
กาลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในบุคคลกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีการบาดเจ็บของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกาลังกาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
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1. เข้าใจและอธิบายแนวคิดและรูปแบบของการออกกาลังกาย
ที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
2. พัฒนาโปรแกรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมเฉพาะเจาะจง
กับบุคคลกลุ่มเป้าหมาย
3. ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกาลังกาย
Prerequisite : 114247 Physical Fitness Testing
Concepts, exercise pattern, including factors
affecting health and well-being and develop specific
exercise of health promotion programs in specific targeted
populations such as children, pregnant women, aging,
neuromuscular injury clients, including programs efficiency
evaluation
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Understand and explain concepts and exercise
pattern that specific to targeted populations,
including factors affecting health and well-being
2. Develop specific exercise program for targeted
populations
3. Evaluate the exercise programs efficiency
114347 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
3(2-3-6)
(Personal Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการสอนการออกกาลังกายและการกีฬา แนวคิด และ
เทคนิคการสอนการออกกาลังกาย การลาดับความสาคัญของการสอน
ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ การสั ง เกต วิ เคราะห์ และประเมิ น ผลการสอน
ตลอดจนการเลือกรูปแบบกิจกรรมและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับการ

ออกกาลังกายประเภทต่าง ๆ คุณลักษณะการเป็นผู้ฝึกสอนการออก
กาลังกาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนการออกกาลังกาย
และการกีฬา แนวคิด และเทคนิคการสอนการออกกาลังกาย
2. อธิบายการลาดับความสาคัญของการสอน ข้อมูลย้อนกลับ
การสังเกต วิเคราะห์ และประเมินผลการสอน
3. ประยุกต์รูปแบบกิจกรรมและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับการ
ออกกาลังกายประเภทต่าง ๆ
Prerequisite : None
Principles of exercise and sports teaching and
techniques of teaching exercise. Teaching priority,
feedback, observation, analysis and evaluation of
teaching. Appropriate choices of activities and teaching
methods. Trainer’s character and personality.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Understand and explain principles of teaching
exercise, concepts and techniques of teaching
exercise
2. Explain the importance of teaching, information,
feedback, observation, analysis, and evaluation of
teaching
3. Implement exercise activities and appropriate
teaching methods to improve training quality of
various types of exercise
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114348 หลักการฝึกด้วยน้าหนัก
3(2-3-6)
(Principles of Weight Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและวิธีก ารฝึ ก ด้ วยน้ าหนัก เพื่ อเสริมสร้างความ
แข็งแรง ความอดทน ความเร็วและกาลังของกล้ามเนื้อ รูปแบบและ
ความหลากหลายของการฝึ ก ด้ วยแรงต้ านเพื่ อ การเสริม สร้ างและ
กระชับกล้ามเนื้อ การใช้อุปกรณ์ และไม่ใช้อุปกรณ์ มาประยุกต์เพื่ อ
เป็นการเสริมสร้างและกระชับสัดส่วนของร่างกาย รวมถึงการวางแผน
และสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านที่เหมาะสมให้กับทุกเพศทุกวัย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายพื้นฐานและหลักการของการฝึกด้วยน้าหนัก
2. เข้ าใจกระบวนการและขั้น ตอนในการพั ฒ นาแข็ งแรงของ
กล้ า มเนื้ อ ความทนทานของกล้ า มเนื้ อ ความเร็ ว ของ
กล้ามเนื้อ และกาลังของกล้ามเนื้อ
3. อธิบายและสาธิตการปฏิบัติที่ถูกต้องและความปลอดภัยใน
การจัดห้องฝึกด้วยน้าหนัก
4. สามารถสร้างและใช้งานโปรแกรมการฝึกด้วยน้าหนัก
Prerequisite : None
Fundamental knowledge and principles of weight
training for development of muscle strength, muscle
endurance, muscle speed and muscle power. Types and
variety of resistance training for muscle building and
firming with or without equipment. Planning and designing
resistance training program for all ages.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Describe fundamental knowledge and principles of
weight training.

2. Understand processes and procedures for
development of muscle strength, muscle
endurance, muscle speed and muscle power.
3. Explain and correct practice and safety in weight
training room.
4. Create and implement weight training program.
114349 การออกกาลังกายกลุ่ม
2(1-3-4)
(Group Exercise)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกก าลั ง กายแบบกลุ่ ม ครอบคลุ ม กิ จ กรรมที่
หลากหลายแตกต่างกัน โดยมีผู้นากิจกรรม ประกอบด้วยการเต้นแอ
โรบิค โยคะ พิลาทิส หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายที่เกี่ยวกับ ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความ
อดทนของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่น และ
องค์ป ระกอบของร่างกาย มุ่งเน้ นการพั ฒ นาการออกก าลังกายที่ มี
ความสนุกสนานและการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนการออกกาลังกาย
เป็นกลุ่ม เช่น การเต้นแอโรบิค โยคะ พิลาทิส หรือกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ
2. อธิบ ายความอดทนของระบบหั วใจและหลอดเลือด ความ
อดทนของกล้ า มเนื้ อ ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ความ
ยืดหยุ่น และองค์ประกอบของร่างกาย
3. ประยุ ก ต์ รู ป แบบกิ จ กรรมการออกก าลั ง กายที่ มี ค วาม
สนุกสนาน
Prerequisite : None
Group exercise covers a wide range of activities,
such as aerobics, yoga, and pilates. The course focuses on
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the development of physical fitness to improve the
endurance of the cardiovascular system, muscle
endurance, muscle strength, flexibility, and body
composition. The course also concentrates on
developments of fun exercises and healthiness
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Understand principles of group exercise, such as
aerobics, yoga, pilates, or other activities
2. Describe cardiovascular endurance, muscle
endurance, muscle strength, flexibility, and body
composition
3. Develop fun activities
114350 การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา
2(1-3-4)
(Massage for Health and Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี ความหมาย หลัก การ และขอบข่ายของการนวด
เพื่อสุขภาพและกีฬา ความรู้ ทักษะพื้นฐานเทคนิค ประโยชน์ และ
ประยุกต์การนวดแบบสากลและแบบไทยเพื่อนักกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. ทราบถึงหลักการและวิธีนวดนักกีฬาในแบบต่างๆ
2. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการนวดก่อนการ
แข่งขัน ในระหว่างการแข่งขัน และภายหลังการแข่งขัน
สาหรับนักกีฬา
3. ประยุกต์การนวดสากลและนวดแผนไทยสาหรับการแข่งขัน
กีฬาและสุขภาพ

Prerequisite : None
The theory, definition, and scope of massage for
health and sports. Knowledge, basic skills, techniques, and
benefits. Applied Swedish and traditional Thai massage for
athletes.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Define the principles and methods in a variety of
sports massage.
2. Understanding processes and procedures of
massage before competition, in competition, after
competition for athletes.
3. Apply Swedish and traditional Thai massage for
health and sports competition.
114351 การบาดเจ็บทางการกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Injuries)
วิชาบังคับก่อน : 114243 สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา
สาเหตุและกลไกการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นทั้งในขณะฝึกซ้อม
และแข่งขัน ชนิดของการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังมี
การบาดเจ็บ และการป้องกันการบาดเจ็บที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. ระบุลักษณะของการบาดเจ็บกีฬาที่พบบ่อยที่สุดและ
ตระหนักถึงกลไกของการบาดเจ็บทางการกีฬาเหล่านั้น
2. จาแนกการบาดเจ็บทางการกีฬาที่พบมากที่สุดตามลักษณะ
อาการและการแสดงของการบาดเจ็บ
3. พัฒนากลยุทธ์สาหรับการจัดการการบาดเจ็บทางการกีฬาทั้ง
แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
4. ประยุกต์วิทยาศาสตร์กีฬาสาหรับการพัฒนาแผนการจัดการ
และการรักษา
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Prerequisite : 114243 Exercise and Sports Physiology
Causes and mechanisms of sport injuries during
practice and competition. Types of sports injury, first aids
and prevention of sport injuries.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Identify the characteristics of the most common
sports injuries and recognize the mechanism
behind them.
2. Classify the most common sports injuries based on
the symptoms and signs of the injury.
3. Develop a strategy for management of both acute
and chronic sports injuries.
4. Apply sports science to develop a treatment and
management plan.
114352 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
3(3-0-6)
(Motor Skill Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการการควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
ทั ก ษะการเคลื่ อ นไหว การพั ฒ นาทั ก ษะการเคลื่ อ นไหว ปั จ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุม การเคลื่ อนไหวและการเรีย นรู้ทั ก ษะการ
เคลื่อนไหว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายทฤษฎีการควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
ทักษะการเคลื่อนไหวได้
2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการเคลื่อนไหว
3. นาความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมทักษะการ
เคลื่อนไหวทั้งในกิจวัตรประจาวันและในกีฬา

Prerequisite : None
Study the principles of motor control and motor
skill learning, motor skill development. Factors affecting
motor control and motor skill learning
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Explain the motor control and motor skill learning
theories
2. Explain the factors affecting the motor skill
3. Develop the motor skill learning to improve and
enhance motor skill in both daily activity living and
sports
114353 ระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
3(2-3-6)
(Research Methodology in Sports Science I)
วิชาบังคับก่อน : 103104 สถิติเบื้องต้น
หลัก การและระเบี ย บวิธีวิจัย เบื้องต้น ลาดับขั้นตอนของ
การทาวิจัย การศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นได้
2. อธิบายลาดับขั้นตอนของการทาวิจัยได้
3. ค้นคว้าและสรุปงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้
4. เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับ
งานวิจัย
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Prerequisite : 103104 Introduction to Statistics
Basic principles and strategies in research.
Research protocol, research tools, data collection, and
statistical analysis
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Describe the principle and fundamental of
research methodology
2. Explain the research protocol
3. Perform literature search and summarize
4. Select an appropriate statistic for data analysis
114441 การจัดการกีฬาและการตลาด
3(3-0-6)
(Sports Management and Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก ทฤษฎี แ ละความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การกี ฬ า
การตลาดทางด้านกีฬา การจัดการทรัพยากรบุคลากรทางกีฬา การ
เขียนโครงการทางการกีฬา ผู้สนับสนุนทางกีฬา ตราสินค้า การเงิน
และสิทธิประโยชน์ การประชาสัมพันธ์กีฬา ภาษีสาหรับกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
2. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดทางการกีฬา
3. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีทางการกีฬา
4. สามารถออกแบบตราสินค้าทางกีฬา
5. สามารถเขียนโครงการจัดการแข่งขันทางกีฬา
Prerequisite : None
Theory and principle of sports management. Sports
marketing. Sports sponsorship and brand. Sports financing.
Public relation and human resource in sports. Sports tax.

Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Explain basic principles of sport management
2. Explain basic principles of sport marketing
3. Explain basic principles of sport financing and tax
4. Design sports brand
5. Develop a proposal for sports competition
114442 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและการตลาด
1(0-3-0)
(Sports Management and Marketing
Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 114441 การจัดการกีฬาและการตลาด
หรือเรียนควบคู่กัน
การจัดโปรแกรมการแข่งขันกี ฬา การจัดการสระว่ายน้ า
การจัดการสนามกีฬา การศึกษาดูงานสถานประกอบการทางกีฬาเพื่อ
เสริมความรู้ในด้านการจัดการทางกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. สามารถจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. อธิบายขั้นตอนการจัดการระบบของสระว่ายน้าได้
3. อธิบายวิธีการจัดการสนามกีฬาเพื่อฝึกซ้อมและการแข่งขันได้
4. สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาได้
Prerequisite : 114441 Sports Management and
Marketing or study concurrently
Sports competition management
and
organization. Stadium management. Swimming pool
management. Field trips to sports organization and sports
venue.
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Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to :
1. Organize sports competition
2. Describe the process of swimming pool
management
3. Explain how to manage the stadium for practice
and competition
4. Design and organize an opening ceremony of
sports events
114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
1(0-3-0)
(Sports Science Seminar I)
วิชาบังคับก่อน : 114353 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา 1
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้ง
ในและต่ างประเทศ นั ก ศึ ก ษาจะได้ ศึ ก ษา ท าความเข้ าใจ และคิ ด
วิ เ ค ราะ ห์ งาน วิ จั ย ที่ เลื อ ก พ ร้ อ ม ทั้ งได้ น าเสน อ อ ภิ ป ราย
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ง านวิ จั ย และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น ในการ
สัมมนา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. เข้าใจหลักการและเหตุผลของงานวิจัยที่ศึกษา
2. อธิบายกระบวนการของการเก็บข้อมูล การทดลอง และการ
วิเคราะห์ผล
3. นาเสนองานวิจัยที่ศึกษาต่อผู้อื่นที่ร่วมสัมมนา
4. อภิปราย วิพากษ์ วิจารณ์ งานวิจัยโดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างเหมาะสม
Prerequisite : 114353 Research Methodology
in Sports Science I

Seminar presentations in selected research
topics. The student will study contemporary issues in
sports and exercise science, and gives a conference-style
oral presentation to their peers and instructors. Audiences
will discuss and ask questions related to the talk.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Demonstrate a critical understanding of principles
and reasons behind the chosen research article
2. Describe methods of collecting and interpreting
data
3. Give an oral presentation to their peers and
instructors
4. Discuss and critique research findings among
audiences
114444 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
2(2-0-4)
(Drugs and Doping in Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การใช้ ย ากั บ การกี ฬ า เภสั ช จลนศาสตร์ แ ละเภสั ช
พลศาสตร์ ข องยาที่ เกี่ ย วกั บ การกี ฬ า ชนิ ด และรู ป แบบของยา
กระเป๋ายาสาหรับการกีฬา ยารักษาการบาดเจ็บ ยาชาเฉพาะที่ ปัจจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของยา ผลข้ า งเคี ย งของการใช้ ย า ยาทา
ภายนอก ยาสูดดม ยารับประทานที่นักกีฬาสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง
ยาที่ต้องได้รับคาแนะนาจากแพทย์ หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่
เกี่ ย วข้องกั บยาและสารกระตุ้ นทางการกีฬา สารต้องห้ามและสาร
กระตุ้นทางการกีฬา วิธีการต้องห้าม การเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจยา
และสารกระตุ้ น ในการกี ฬ า การฝ่ า ฝื น กฎและบทลงโทษ ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด ประเภทของยาและสารเสพติดที่มีผลต่อ
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สมรรถภาพทางกายและจิ ต ใจของนั ก กี ฬ า สมุ น ไพรที่ มี ผ ลต่ อ
สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา กรณีศึกษา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. รู้เกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางดานยาและสารกระตุ้นในการ
กีฬา โดยเนน หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา สารต้องห้าม สารกระตุ้น
และวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา การเก็บสิ่งส่งตรวจ การ
ตรวจยาและสารกระตุ้นในการกีฬา การฝ่าฝืนกฎและ
บทลงโทษ กรณีศึกษา
2. อธิบายความรูพื้นฐานและมีความเข้าใจ สารต้องห้าม สาร
กระตุ้น และวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา โดยเน้นเหตุและผล
ว่าทาไมจึงห้าม มีผลดีผลเสียอย่างไร เข้าใจการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจ การตรวจสารกระตุ้นโดยวิธีการต่าง ๆ สามารถอธิบาย
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงแล้ว
Prerequisite : None
The use of drugs in sports. Pharmacokinetics and
pharmacodynamics of medicines on sports. The type and
form of the drug for sport drug bags. Drugs to treat Injury.
Anaesthetic Drugs. The factors that influence the
effectiveness of medicines. Side effects of the drug.
Topical drugs. Inhalation drugs. The oral drug that can be
used by the athletes themselves. The drug must be
guided by the physician. The agencies, both domestic and
foreign-related drugs and stimulant agents in sports. The
prohibited substances, doping, and prohibited methods in
sports. The sample collection and detection of drugs and
doping in sport. The Anti-Doping Rule violation and
sanctions. The knowledge about abuse substance issues.
The type of drug and narcotic substance that affect the

physical and mental fitness of athletes. Herbs that affect
the physical and psychological fitness of athletes. The
case studies
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Know about basic knowledge of the prohibited
substances, doping, and prohibited methods in
sports that emphasise on the agencies, both
domestic and foreign-related drugs and stimulant
agents in sports. Sample collection and detection
of drugs and doping in sport. Anti-Doping Rule
violation and sanctions. Case studies
2. Explain basic knowledge and understanding the
prohibited substances, doping, and prohibited
methods in sports by focusing on why do these
agents are banned. What are the advantages and
disadvantages of these agents? Understanding
about collecting the stimulants specimens by
various methods. Describe an actual case study.
114461 การวิเคราะห์สมรรถภาพและเกมส์การแข่งขัน 2(1-3-4)
(Performance Analysis and Scouting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและทฤษฎี ท างการเคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต้ น การ
วิเคราะห์ทักษะและประสิทธิภาพการฝึกซ้อมและการแข่งขัน การ
เลื อ กตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะและประสิ ท ธิ ภ าพในการวิ เคราะห์ ร่ ว มกั บ
วิท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ า ตลอดจนการน าเทคโนโลยีท างการกี ฬามา
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพทางการกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
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1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีทางการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและประสิทธิภาพการฝึกซ้อม
และการแข่งขัน
3. ประยุกต์ใช้ผลจากการวิเคราะห์สมรรถภาพและเกมส์การ
แข่งขันกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันจริง
Prerequisite : None
Principles and theories of basic movement. Skill
and performance analysis during training
and
competition. Performance indicatior selection. Integration
of technology to sports and sports performance.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Understand basic principles and theories of human
movement
2. Analyze skill and performance data collected from
training and competition
3. Apply analytic results to improve performance
during training and competition
114462 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา
2(1-3-4)
(Sports Officiating)
วิชาบังคับก่อน : 114245 จิตวิทยาการกีฬา
ความรู้เกี่ ย วกั บ กฎ กติก า มารยาทกี ฬ า ของกี ฬ าอาชี พ
ชนิดต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน เทนนิส เป็นต้น
ระเบีย บการแข่งขัน กี ฬ า เทคนิ คการตัด สิน กี ฬ าแต่ ละชนิ ด ทั ก ษะ
ปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสิน วิธีการจัดการแข่งขันกีฬา อุปกรณ์ตัดสินกีฬา
ความรับ ผิ ดชอบและจรรยาบรรณผู้ ตัด สิ น การเตรีย มตั วก่ อ นการ
ตัดสินกีฬา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบาย กฎ กติกา ระเบียบ และอุปกรณ์ตัดสินกีฬา
2. มีทักษะและเทคนิคของการเป็นผู้ตัดสิน
3. สามารถตัดสินกีฬาในระดับต้นได้
4. สามารถพัฒนาตนเป็นโค้ชกีฬาได้
5. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะเบี ย บและแก้ ปั ญ หาระหว่ า งการ
แข่งขันได้
Prerequisite : 114245 Sports Psychology
Fundamental knowledge of rules and etiquette
in professional sports such as football, volleyball,
badminton, and tennis. Sports regulations. Officiating
technique and practice. Officiating equipment.
Responsibility and ethics for sports official.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Explain regulations, rules, and officiating
equipments
2. Have officiating skills and techniques
3. Officiate sports competition
4. Develop skills to be a sports coach
5. Manage and solve problems during sports event
114463 การสอนทางกีฬา
2(1-3-4)
(Sports Pedagogy)
วิชาบังคับก่อน : 114245 จิตวิทยาการกีฬา
หลั ก และวิ ธี ก ารในการถ่ า ยทอดความรู้ เทคนิ ค ในการ
ถ่ายทอดความรู้ รูปแบบและวิธี การสอน ลักษณะและพฤติกรรมของ
นักกีฬา ปัญหาในการฝึกซ้อมและวิธีการแก้ไข วิธีการสร้างแรงจูงใจ
และความร่วมมือในการฝึกซ้อม
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการในการถ่ายทอด
ความรู้
2. อธิบายเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ และวิธีการ
สอน
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการฝึกซ้อมและเสนอวิธีการ
แก้ไข
Prerequisite : 114245 Sports Psychology
Principles and methods in teaching, teaching
techniques, teaching pattern, characteristics and behavior
of athletes. Problems found during practice and solution.
Techniques to induce inspiration and cooperation in
practice.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Understand principles and methods of teaching
2. Explain techniques, procedures, and methods of
teaching
3. Analyze data of training difficulties, and propose
solutions
114464 กีฬาสาหรับคนพิการ
2(1-3-4)
(Sports for Disability)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการฝึก
เฉพาะตามลักษณะความพิการ การเลือกชนิดกีฬาและกิจกรรมทาง
ร่างกายสาหรับผู้พิการ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้

1. อธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ของคนพิการและกีฬา
2. เข้าใจการจาแนกระดับความพิการและกีฬา
3. อธิบายชนิดของกีฬาสาหรับนักกีฬาที่มีความพิการ
4. ออกแบบการฝึกสอนและฝึกซ้อมนักกีฬาที่มีความพิการ
Prerequisite : None
The knowledge of sports science to coaching in
specific classification disability. Selection of sports and
physical activities for the disabilities.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Define historical context of disability and sports.
2. Understanding classification sport and disability.
3. Explain sports for athletes with disabilities.
4. Design of coaching and training athletes with
disabilities.
114465 การบริหารกายและจิต
2(1-3-4)
(Mind and Body Exercise)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการในการบริหารกายและจิต เช่น โยคะ
พิลาทิส ไทเก็ก ชี่กง ฤาษีดัดตน รวมทั้งรูปแบบการออกกาลังกายตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การราไม้พลองและการเต้นราพื้นเมืองสาหรับ
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการบริหารกายและ
จิตตามแนวตะวันออก
2. เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของโยคะ พิลาทิส ไทเก็ก
ชี่กง และฤาษีดัดตน
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3. อธิบายการราไม้พลองและการเต้นราพื้นเมืองเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกาย
4. สร้างและการดาเนินงานการจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย
จากความรู้ในด้านการบริหารกายและจิตตามแนวตะวันออก
Prerequisite : None
Principles and procedures of physical and mental
practice such as yoga, pilates, tai chi, qi gong, and Thai
hermit exercise. Traditional and local exercise such as a
modified stick exercise and a folk dance for health and
body restoration.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Describe the meaning and importance of mind and
body exercise.
2. Understand processes and procedures of yoga,
pilates, tai chi, qi gong, and Thai hermit exercise.
3. Explain a modified stick exercise and a folk dance
for health and body restoration.
4. Create and implement of exercise prescription
based on knowledge of body and mind exercise.
114466 หลักวิทยาศาสตร์ของการฝึกกีฬา
2(2-0-4)
(Scientific Principles of Sports Training)
วิชาบังคับก่อน : 114245 จิตวิทยาการกีฬา
ความหมาย ความสาคัญ กฎและหลักการ และประเภท
ของฝึก ร่างกายรวมทั้งการประยุก ต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์
และสรีร วิท ยาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นไหว โภชนาการ จิ ต วิท ยา
ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ที่ใช้
ในการออกกาลังกาย การฝึกซ้อมและการกีฬา

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนง
เพื่อการนามาใช้ในการเป็นผู้ฝึกนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่การ
เลือกตัวนักกีฬา รูปแบบและเทคนิคการฝึกนักกี ฬาแต่ละประเภท
การวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝึก ซ้อม การดูแลโภชนาการ
กี ฬ า เวชศาสตร์ ก ารกี ฬ า ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารและศึ ก ษาดู ง านจาก
สถานการณ์จริงเพื่อการประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ค วามรู้ ท างกายวิ ภ าค
ศาสตร์ สรีรวิทยา และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ในการ
ฝึกกีฬา
2. อธิบายโภชนศาสตร์การกีฬา จิตวิทยา และกีฬาเวชศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์ของการฝึกกีฬาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
Prerequisite : 114245 Sports Psychology
Study of sports science fundamental knowledge.
Performance training in athletes such as, selection of
athletes, styles and techniques of coaching and programs
for training. Sports nutrition and sports medicine.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Understand and apply knowledge of anatomy,
physiology, and kinesiology in sports training
2. Explain key concepts of sports nutrition, sports
psychology, and sports medicine
3. Appropriately apply scientific principles to sports
training
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114467 กีฬาในเชิงการท่องเที่ยวและนันทนาการ
2(2-0-4)
(Sports Tourism and Recreation)
วิชาบังคับก่อน : 114245 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
การศึ ก ษาแหล่ งธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร์ ระบบนิ เวศวิ ท ยาและ
สิ่งแวดล้อ ม การเขีย นโครงการกี ฬ ากั บ การท่องเที่ ย ว, หลัก การจัด
นันทนาการ, การเป็นผู้นากลุ่มนันทนาการ, การดารงชีพขณะอยู่ป่า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายและความสาคัญกีฬาและการท่องเที่ยว
2. สามารถเขียนโครงการกีฬากับการท่องเที่ยว
3. สามารถประยุกต์กีฬาชนิดต่าง ๆ กับการจัดกิจกรรมในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว
4. สามารถเป็นผู้นากลุ่มนันทนาการ
Prerequisite : 114245 Sports Psychology
Integration of sports, recreation, and
management to sports tourism. Golf, canoeing, tennis,
beach volleyball and hiking. History and ecology of
natural resources. Principles and leaderships in recreation,
sports, and tourism.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Describe the meaning and importance of sports
and tourism
2. Develop a sports proposal
3. Integrate various sports to tourism
4. Lead sports and recreation groups.

114468 การบริหารศูนย์กีฬาและศูนย์ออกกาลังกาย 2(2-0-4)
(Sports and Fitness Center Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึก ษาทฤษฎี และหลัก การบริหารศูนย์กี ฬ า หลักการ
การออกแบบสนามกีฬา อุปกรณ์ สนามกีฬาตามมาตรฐานสากล การ
บริหารศูนย์ออกกาลังกาย การจัดอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬาและศูนย์ออกกาลังกาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบ ายหลัก ทฤษฎีแ ละความรู้พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การบริห าร
ศูนย์กีฬาและศูนย์ออกกาลังกาย
2. อธิบายการออกแบบสนามกีฬากลางแจ้งและในร่ม
3. สามารถจัดเตรียมสนามกีฬาและสถานที่สาหรับการจัดการ
แข่งขันกีฬา
4. สามารถเขียนโครงสร้างการบริหารบุคคลในศูนย์กีฬา
5. สามารถออกแบบสถานที่และกิจกรรมในศูนย์ออกกาลังกาย
Prerequisite : None
Theory and principle of sports center
management. Design and layout of sports stadium. Sports
equipment. International standards of sports stadium.
Fitness center administration. Floor plan for different
exercise instruments. Activities in sport and fitness center.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Explain fundamental knowledge of sports and
fitness center administration
2. Describe the design of outdoor and indoor sports
venues
3. Arrange a sports venue for competition
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4. Develop plans for administrating human resources
in sports center
5. Design and organize activities in fitness center
114471 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 2(1-3-4)
(Research Methodology in Sports Science II)
วิชาบังคับก่อน : 114353 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 1
การเรียนรู้หลักการของระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง นักศึกษาจะ
ได้ ต ระหนั ก ถึ งโจทย์ วิ จั ย ในด้ า นต่ าง ๆ ของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
เลื อ กหั ว ข้ อ ที่ เหมาะสมกั บ โจทย์ วิ จั ย นั้ น ๆ พั ฒ นากระบวนการ
การตอบโจทย์ วิ จั ย ทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเขียนโครงการวิจัย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. ตระหนักถึงโจทย์วิจัยในด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา
และเลือกหัวข้อที่จะตอบโจทย์วิจัยเหล่านั้น
2. เข้าใจและอธิบายกระบวนการการทาวิจัยขั้นสูง ทั้งในด้าน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือก
4. วางแผน และจัดทาแบบเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อที่เลือก
Prerequisite : 114353 Research Methodology
in Sports Science I
Study of advanced research methods and
statistics. Students will identify current problems in
different fields of sports science, develop research ideas,
approach problems quantitatively and qualitatively,
perform a literature review, and create a research
proposal

Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Identify current problems in different areas of
sports and exercise science, and select interested
research topics accordingly
2. Understand advanced research methods in both
qualitative and quantitative approaches
3. Perform a comprehensive literature review of
interested area of study
4. Plan and produce a research project proposal
114472 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
2(1-3-4)
(Sports Science Seminar II)
วิชาบังคับก่อน : 114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาใน
ต่างประเทศ นักศึก ษาจะได้ศึกษา ทาความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์
งานวิจัยที่เลือก พร้อมทั้งได้นาเสนอ อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการสัมมนา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. เข้าใจหลักการและเหตุผลของงานวิจัยที่ศึกษา
2. อธิบายกระบวนการของการเก็บข้อมูล การทดลอง และการ
วิเคราะห์ผล
3. นาเสนองานวิจัยที่ศึกษาต่อผู้อื่นที่ร่วมสัมมนา
4. อภิปราย วิพากษ์ วิจารณ์ งานวิจัยโดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างเหมา
Prerequisite : 114443 Sports Science Seminar I
Seminar presentations in selected research
topics. The student will study contemporary issues in
sports and exercise science from international research
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articles, and gives a conference-style oral presentation to
their peers and instructors. Audiences will discuss and ask
questions related to the talk.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Demonstrate a critical understanding of principles
and reasons behind the chosen research article
2. Describe methods of collecting and interpreting
data
3. Give an oral presentation to their peers and
instructors
4. Discuss and critique research findings among
audiences
114473 การออกกาลังกายของบุคคลกลุ่มพิเศษ
2(2-0-4)
(Exercise for Special Populations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษารู ป แบบของความบกพร่ อ งประเภทต่ า ง ๆ และ
ข้อจากัดของร่างกายในบุคคลกลุ่มพิเศษ เช่น บุคคลที่มีโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ที่
ส่งผลต่อการทากิจวัตรประจาวัน รวมทั้งหลักการและวิธีการในการ
จัดโปรแกรมการออกกาลังกายให้กับบุคคลกลุ่มพิเศษ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. อธิบายความบกพร่องประเภทต่างๆ และข้อจากัดต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ในบุคคลกลุ่มพิเศษที่ส่งผลต่อการทากิจวัตร
ประจาวัน
2. อธิบายหลักทั่วไปของโปรแกรมการออกกาลังกายในบุคคล
กลุ่มพิเศษ

3. อธิบาย วางแผน และจัดโปรแกรมการออกกาลังกายให้กับ
บุคคลกลุ่มพิเศษ
Prerequisite : None
Study of the impairment model and physical
limitation in special populations such as individual with
diabetes mellitus, hypertension, obesity, pregnant women
and aging, that affect their daily living. Principles of
exercise program prescription for special populations.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Explain types of impairment and the physical
limitation in special populations in everyday life
2. Explain the general exercise prescription for special
population
3. Explain, plan and create exercise program for
special population
114474 นวัตกรรมการกีฬา
2(1-3-4)
(Sports Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์เข้ากับ
ความรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ เพื่ อ
ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์
การกี ฬ า โดยที่ นั ก ศึ ก ษาจะได้ เรีย นรู้ ลงมื อ ปฏิ บั ติ และประดิ ษ ฐ์
เครื่องมือขึ้นมาใช้ได้จริง เครื่องมือที่ได้รับการผลิตหรือพัฒนาจะถูก
นามาใช้งานเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเครื่องมือที่
มีอยู่แล้ว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
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1. ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องวัดทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องวัดออกมาเป็นชิ้นงาน
3. อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ ข้อดี-ข้อเสียของเครื่องมือเครื่องวัด
ที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว
Prerequisite : None
Integration of sports science, engineering, and
architecture for the development of sports science
instrument. Students will design, construct, and develop
sports science instrument. The instrument will be tested
and compared its capability with existing ones
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Design and develop a sports science instrument
2. Construct a sports science instrument
3. Identify advantages and disadvantages of the
instrument and compare its capability with the
existing ones

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคโนโลยี และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
2. อธิบายข้อดี ข้อด้อย และพัฒนาการของอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. ประยุกต์ใช้แนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีการออก
กาลังกายและกีฬา
Prerequisite : None
Principles and knowledge of technology,
innovation, and exercises and sports instruments. Strength
and weakness of sports instruments. Idea and
development of sports science instrument.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Understand the principles of sports technology,
sports innovation, and sports instrument
2. Describe the pros, cons, and development of
sports science equipments and instruments
3. Implement concepts of technology to exercise and
sports

114475 เทคโนโลยีการกีฬา
2(2-0-4)
(Sports Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา ข้อดี ข้อด้อย และพัฒนาการ
ของอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา แนวความคิดใน
การพัฒนาเทคโนโลยีการออกกาลังกายและกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้

114476 หัวข้อที่เลือกสรรทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4)
(Selected Topics in Sports Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ ที่เป็นที่
สนใจในปั จ จุบั น รวมถึ งความรู้ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ในการประกอบ
อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา หรือออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
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1. อธิบายความรู้พื้นฐานและแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์การกีฬา
เกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกสรร
2. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและแนวคิดจากหัวข้อที่เลือกสรร
เข้ากับการปฏิบัติการจริง
Prerequisite : None
Fundamental knowledge of selected topics in
sports science including sports science skills that can be
used in future job, higher education, or research
internship.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. Describe fundamental knowledge and concept of
selected topics in sports science
2. Relate knowledge and skill from selected topics to
real-life application
114490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการและแนวคิ ดเกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึก ษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึก ษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิค ในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลื อ กสถานประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมั ค รงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริ ห ารงาน คุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิช าการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ สั งคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถาน
ประกอบการ
3. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และการเขียน
รายงานวิชาการ
4. มีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่
สังคมการทางาน
Prerequisite : None
Principles and concepts relating to Cooperative
Education; processes 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 the workplace; work systems
and quality management at the workplace; presentation
and report writing techniques; personality development;
preparing for success.
Expected Learning Outcome :
On completion of this course, students are able to :
1. Have a deep understanding of the concepts,
principles, processes and procedures as well as
relevant regulations of Cooperative Education.
2. Have knowledge and basic skills to work in the
enterprises.
3. Have knowledge and skills in presentation and
academic report writing.
4. Have the basic skills in personality development to
adapt themselves to work environment.
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114491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education 1)
วิชาบังคับก่อน : 114490 เตรียมสหกิจศึกษา
นั ก ศึ ก ษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิงวิช าการหรือ วิช าชีพ เต็ ม
เวลาเสมือ นหนึ่ งเป็น พนั ก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็ น
ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 16 สั ป ดาห์ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการจริ ง อั นจะน าไปสู่ ก ารเพิ่ มความรู้ ความเข้ าใจใน
เนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้ อ งส่ ง รายงานวิ ช าการ และน าเสนอผลการไปปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วั ด จากผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและรายงานวิ ช าการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสั ม ภ าษณ์ และสั ม มนาสห กิ จ ศึ ก ษาห ลั ง กลั บ จากสถาน
ประกอบการ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ งานและประยุ ก ต์ ใช้ ความรู้ ที่ เรี ย นใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
นาไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ ทางด้านอาชีพ และการพั ฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการทางาน
เป็นทีม และทักษะการจัดการและการวางแผน เป็นต้น
Prerequisite : 114490 Pre-cooperative Education
Students have to perform full-time academic or
professional work as a temporary staff member at a
workplace for 1 entire Cooperative Education trimester (at
least 16 weeks) to provide the opportunity for students to

work and apply knowledge they learn in their own disciplines
to solve problems in real enterprises. Once they completed
the work, students have to submit an operational report and
present their performance results to the school faculties for
the assessment according to the school's specification. The
school faculties and job supervisor(s) will determine the
results as either pass or fail based on the students'
performance on the assigned work and the operational
reports as well as their performance at the interview and
seminar activities after completing work at the workplace.
Expected Learning Outcome :
On completion of this course, students are able to:
Students will practice and apply the knowledge
they learn in their own disciplines to solve problems in real
enterprises. This will lead to increase knowledge and
understanding of academic content even more, enhance the
skills and professional experience and develop students’
skills such as interpersonal relationships., teamwork skills,
planning, management skills, and so on.
114492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education 2)
วิชาบังคับก่อน : 114490 เตรียมสหกิจศึกษา
นั ก ศึ ก ษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิงวิช าการหรือ วิช าชีพ เต็ ม
เวลาเสมือ นหนึ่ งเป็น พนั ก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็ น
ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 16 สั ป ดาห์ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการจริ ง อั นจะน าไปสู่ ก ารเพิ่ มความรู้ ความเข้ าใจใน
เนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
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จะต้ อ งส่ ง รายงานวิ ช าการ และน าเสนอผลการไปปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วั ด จากผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและรายงานวิ ช าการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสั ม ภ าษณ์ และสั ม มนาสห กิ จ ศึ ก ษาห ลั ง กลั บ จากสถาน
ประกอบการ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ งานและประยุ ก ต์ ใช้ ความรู้ ที่ เรี ย นใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
นาไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ ทางด้านอาชีพ และการพั ฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการทางาน
เป็นทีม และทักษะการจัดการและการวางแผน เป็นต้น
Prerequisite : 114490 Pre-cooperative Education
Students have to perform full-time academic or
professional work as a temporary staff member at a
workplace for 1 entire Cooperative Education trimester (at
least 16 weeks) to provide the opportunity for students to
work and apply knowledge they learn in their own disciplines
to solve problems in real enterprises. Once they completed
the work, students have to submit an operational report and
present their performance results to the school faculties for
the assessment according to the school's specification. The
school faculties and job supervisor(s) will determine the
results as either pass or fail based on the students'
performance on the assigned work and the operational
reports as well as their performance at the interview and
seminar activities after completing work at the workplace.

Expected Learning Outcome :
On completion of this course, students are able to:
Students will practice and apply the knowledge
they learn in their own disciplines to solve problems in real
enterprises. This will lead to increase knowledge and
understanding of academic content even more, enhance the
skills and professional experience and develop students’
skills such as interpersonal relationships., teamwork skills,
planning, management skills, and so on.
114493 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
8(0-0-24)
(Sports Science Research)
วิชาบังคับก่อน : 114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
การศึ ก ษาและวิ จั ย ในหั ว ข้ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
นัก ศึก ษาจะเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการ
ทดลอง ทาการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลการทดลอง นาเสนอ
ผลการทดลองแบบปากเปล่า และจัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถดังนี้
1. เลื อ กหั ว ข้ อ ในการท าวิ จั ย และตั้ ง สมมติ ฐ านได้ อ ย่ า ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่เลือก
2. ออกแบบการทดลองโดยใช้ ห ลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์
การกีฬา
3. ทาการทดลอง เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทดลอง
4. นาเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบรูปเล่ม
Prerequisite : 114443 Sports Science Seminar I
Independent study and research on sports
science issues. The student will choose the topic, design
research protocols, perform experiments, and analyze
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experimental data. Results will be presented in both an
oral presentation and a report.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Identify current problems in sports science and
select research topic accordingly
2. Design experimental protocols based on
specialized sports science knowledge
3. Perform experiment, collect and appropriately
analyze data
4. Present research findings on oral and written
format
116200 คัพภะวิทยา
3(2-3-5)
(Embryology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การกาเนิดตัวอ่อน การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง
ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของเด็กในครรภ์ในภาวะปกติ นับตั้งแต่เริ่ม
ปฏิสนธิไปจนถึงระยะครรภ์ครบกาหนด ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และ
เด็กในครรภ์ ร่วมทั้งหน้าที่ของ รก และสายสะดือ
Beginning of life and development of embryo,
development of fetus organs from fertilization till birth,
relationship of mother and baby during pregnancy
including function of placenta and umbilical cord.
116201 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
(Medical Microbiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

5(4-3-9)

รู ป ร่ า ง โครงสร้ า ง การเจริ ญ และการแพร่ พั น ธุ์ ข อง
แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส เชื้อก่อโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข การก่อ
โรคโดยเชื้อจุลินทรีย์ การติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คน การทาให้ปลอดเชื้อ
การทาลายเชื้อ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ยาต้านจุลชีพ การ
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลไกการตอบสนองของ
ร่างกายต่อจุลชีพ หลักการตรวจและการแปลผลการทดสอบทางจุล
ชีววิทยา
Morphology, structure, growth and reproduction
of bacteria, fungi, virus, pathogens causing public health
problems, microbial pathogenicity, infection transmitted
from animal to human, disinfection, sterilization,
prevention and control infectious diseases, anti-microbial
drugs,
microbiology
laboratory
investigations,
immunological responses to microbes, principles of
diagnoses and interpretation of microbiology.
116202 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
4(3-3-7)
(Medical Parasitology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปรสิตที่มีความสาคัญในทางการแพทย์ ปรสิตที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย โปรโตซัว หนอนพยาธิตัวแบน หนอนพยาธิตัวกลม สัตว์
ขาข้อ สัตว์ที่เป็นพาหะก่ อให้เกิดโรคในคน เกี่ ยวกับรูปร่างลักษณะ
และวงจรชีวิต ระบาดวิทยาและพยาธิวิทยาของโรค ตลอดจนทราบ
แนวทางในการวินิจฉัย การป้องกัน ควบคุม และรักษา
Medical parasites in Thailand, protozoa,
trematode, nematode, insect and vector, morphology, life
cycle, epidemiology and pathology of the disease,
knowledge of diagnosis, prevention, control and
treatment.
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116203 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-5)
(Medical Immunology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ของร่า งกาย กลไกป้ อ งกั น ร่า งกายจาก
จุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม การ
ทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี กลไกการทาลาย
เนื้อเยื่อ โรคมะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน โรคที่เกิ ดจากความผิดปกติทาง
ภูมิคุ้มกัน โรคออโตอิมมูน โรคระบาดในปัจจุบัน การสร้างเสริมภูมิ
ต้านทานของร่างกาย เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกั นในการวินิจฉัยและ
รักษาโรค
Immune system, mechanism of immune
protection against microorganisms and foreign antigens,
examine the antigen-antibody reactions, Immunological
mechanism of tissue damage, tumor, hypersensitivity,
immune disorder, autoimmune diseases, current
immerging diseases, immunization, immunodiagnostics,
immunotherapy, therapeutic application of immunology.
116204 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3(3-0-6)
(Principles of Medical Pharmacology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักเภสัชวิทยาเบื้องต้น เภสัชจลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์
ปฏิกิริยาต่อกันของยา อาการอันไม่พึงประสงค์ของยา พิษวิทยาของ
ยา การตรวจวัดและประมวลผลระดับยาและสารพิษในกระแสเลือด
การพัฒนายาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บัญชียาหลักแห่งชาติและ
นโยบายด้ า นยาแห่ งชาติ การติ ด ตามการใช้ ย า การใช้ ย าอย่า งสม
เหตุผล การเขียนใบสั่งยา เภสัชวิทยาของสารสื่อเฉพาะที่ ยาต้านจุล
ชีพและปรสิต ยาต้านมะเร็ง

Principles
of
medical
pharmacology,
pharmacokinetic, pharmacodynamic, drugs-interaction,
adverse drug effects, drug toxicology, measurement and
analysis of drug and poisons, drug development and
regulatory issues, national policies of drug and national list
of essential medicines, phamarcovigilance, concept of
rational drug prescription, prescription of medicines for
prevention and treatment, General properties of
autacoids, General properties of antimicrobials,
antiparasitic agents, General properties of antineoplastic
agents and immunosuppressants.
116205 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1
3(2-3-5)
(Skin and Integumentary System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบผิวหนัง
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กลไกควบคุมการทางานของระบบผิวหนังและ
เนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น หลั ก การทางเภสั ช วิ ท ยาของระบบผิ ว หนั ง และ
เนื้ อ เยื่อ เกี่ ย วพั น การประยุ ก ต์ ค วามรู้ท างวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
Anatomy, microanatomy, physiology of skin and
connective tissue, pharmacology of skin and
integumentary system, application of basic science
knowledge to explain diseases of skin and connective
tissue.
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116206 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
3(2-3-5)
(Musculoskeletal System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค ของกล้ามเนื้อโครงกระดูกและ
เส้นประสาท กลไกการหดตั วและคลายตัวของกล้ามเนื้อและการ
เคลื่อนไหวที่ สาคัญ ของมนุษย์ กลไกควบคุม การทางานของระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก ความสัมพันธ์ของการท างานระหว่างระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
Anatomy, microanatomy of musculoskeletal
system, human muscular movements, controlling
mechanism of musculoskeletal system, relationship
between musculoskeletal system and related organs.
116207 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
3(2-3-5)
(Musculoskeletal System II)
วิชาบังคับก่อน : 116206 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1 หรือ เรียน
ควบคู่กัน
Prerequisite : 116206 Musculoskeletal System I or study
concurrently
สรีรวิท ยาของกล้ ามเนื้ อ โครงกระดูก และเส้น ประสาทที่
เกี่ ย วข้ อ ง กลไกการหดตั ว และคลายตั ว ของกล้ า มเนื้ อ และการ
เคลื่ อนไหวที่ สาคั ญ ของมนุ ษ ย์ กลไกควบคุม การท างานของระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก หลักเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อ
และโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของการทางานระหว่างระบบกล้ามเนื้อ
โครงกระดู ก และอวั ย วะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การประยุ ก ต์ ความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบกล้ามเนื้ อ
โครงกระดูก
Integration of physiology of musculoskeletal
system, human muscular movements, controlling

mechanism of musculoskeletal system, pharmacology of
musculoskeletal
system, relationship
between
musculoskeletal system and related organs, application of
basic sciences to explain common problems.
116208 ระบบประสาท 1
4(3-3-7)
(Nervous System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มหกายวิ ภ าค จุ ล กายวิภ าค หน้ า ที่ แ ละการท างานของ
เส้นประสาทและสมอง ไขสันหลัง การเคลื่อนไหว การควบคุมการ
ทรงตัว ความสัมพันธ์ของการทางานระหว่างระบบประสาทและการ
เคลื่อนไหว
Anatomy, microanatomy of nervous system,
structure and functions of nerve, brain, spinal cord,
movement, balance, relationship of working between
nervous system and movement.
116209 ระบบประสาท 2
4(3-3-7)
(Nervous System II)
วิชาบังคับก่อน : 116208 ระบบประสาท 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite : 116208 Nervous System I or study
concurrently
สรีรวิทยาของระบบประสาท หน้าที่และการทางานของ
เส้นประสาทสมอง การรับรู้ความรู้สึกชนิดต่าง ๆ กระบวนการของ
ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหว การควบคุมการทรงตัว ความสัมพันธ์
ของการทางานระหว่างระบบประสาทและการเคลื่อนไหว หลักเภสัช
วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบประสาท การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบประสาท
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Physiology of nervous system, functions of
nervous systems, perception, pain, process of movement,
balance, relationship of working between nervous system
and movement, pharmacology of nervous system,
application of basic sciences to explain common
problems.
116210 จุลชีววิทยาทางการแพทย์และทันตแพทย์ 5(4-3-9)
(Medical and Dental Microbiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
รู ป ร่ า ง โครงสร้ า ง การเจริ ญ และการแพร่ พั น ธุ์ ข อง
แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส เชื้อก่อโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข การก่อ
โรคโดยเชื้อจุลินทรีย์ โรคติดเชื้อทางช่องปาก การติด เชื้อจากสัตว์มา
สู่คน การทาให้ป ลอดเชื้อ การทาลายเชื้อ การป้องกั นและควบคุ ม
โรคติดต่อ ยาต้านจุลชีพ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อจุลชีพ
หลักการตรวจวินิจฉัย การปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยา
และการแปลผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาที่ เกี่ ย วข้องกับ โรคทาง
ร่างกายและช่องปาก กรณีศึกษาโรคติดเชื้อทางช่องปากแบบองค์รวม
Morphology, structure, growth and reproduction
of bacteria, fungi, virus, pathogens causing public health
problems, microbial pathogenicity, oral infectious
diseases, infection transmitted from animals to humans,
sterilization, disinfection, prevention and controlling
infectious diseases, anti-microbial drugs, immunological
responses to microbes, principles of diagnosis-laboratory
practiceinterpretation of microbiology related to body and
oral diseases, holistic case study in oral infectious
diseases.

116211 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์และทันตแพทย์ 3(2-3-5)
(Medical and Dental Immunology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ของร่า งกาย กลไกป้ อ งกั น ร่า งกายจาก
จุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม การ
ทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี การตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกันต่อโรคทางช่องปาก กลไกการท ำลายเนื้อเยื่อ โรคมะเร็ง
ภาวะภูมิไวเกิ น โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน โรคออโต
อิมมูน โรคระบาดในปัจจุบันการสร้างเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย
เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยและรักษาโรคและภูมิคุ้มกัน
วิทยาแบบองค์รวม
Immune system, mechanism of immune
protection against microorganisms and foreign antigens,
examine the antigen-antibody reactions, immune
response to oral diseases, Immunological mechanism of
tissue damage, tumor, hypersensitivity, immune disorder,
autoimmune diseases, current immerging diseases,
immunization, immunodiagnostics, immunotherapy,
therapeutic application of immunology and holistic
immunology.
116301 ระบบทางเดินหายใจ 1
4(3-3-7)
(Respiratory System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มหกายวิภาค จุลกายวิ ภาค สรีรวิทยาของระบบทางเดิน
หายใจ กลไกการหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวงอก เสียงลมหายใจ
การขนส่ ง และวิ เ คราะห์ ก๊ า ซ การทดสอบสมรรถภาพของปอด
หลักการเภสัชวิทยาของระบบทางเดินหายใจ การประยุกต์ความรู้ทาง
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วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ พื้ น ฐานเพื่ อ อธิ บ ายโรคทางระบบทางเดิ น
หายใจ
Anatomy, microanatomy, physiology of
respiratory system, respiratory mechanism, chest
movements, breathing sound, gas transmission and
analysis, lung function test, pharmacology of respiratory
system, application of basic medical sciences to explain
common problems.
116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
4(3-3-7)
(Cardiovascular System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด และน้าเหลือง สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ กลไกควบคุมการทางานของระบบหัวใจและหลอด
เลือ ด ความดันเลือด หลัก การทางเภสัชวิทยาของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
เพื่ออธิบายโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
Anatomy, microanatomy, physiology of
cardiovascular system, electrocardiogram, controlling
mechanism of cardiovascular system, blood pressure,
pharmacology of cardiovascular system, application of
basic sciences to explain common problems.
116303 ระบบย่อยอาหาร 1
(Digestive System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

3(2-3-5)

มหกายวิ ภ าค จุ ล กายวิ ภ าค สรี ร วิ ท ยาของระบบย่ อ ย
อาหาร การสร้างและการหลั่งน้าย่อย กลไกควบคุมการทางานของ
ระบบย่อยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยอาหารและอวัยวะ
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หลั ก การทางเภสั ช วิท ยาของระบบย่ อ ยอาหาร การ
ประยุก ต์ความรู้ทางวิท ยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรค
ทางระบบย่อยอาหาร
Anatomy, physiology of digestive system,
production and secretion of digestive enzymes, controlling
mechanism of digestive system, pharmacology of digestive
system, relationship among digestive system and related
organs, pharmacology of digestive system, application of
basic sciences to explain common problems.
116304 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
3(2-3-5)
(Urinary System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มหกายวิ ภ าค จุ ล กายวิ ภ าค คั พ ภวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยาของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง หลักการทางเภสัชวิทยา
ของระบบปัสสาวะ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเเพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบทางเดินปัสสาวะ
Anatomy, histology and embryology, physiology
of urinary system, related hormone, pharmacology of
urinary system, application of basic sciences to explain
common problems.
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116305 ระบบสืบพันธุ์ 1
2(1-3-3)
(Reproductive System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มหกายวิ ภ าค จุ ล กายวิ ภ าค คั พ ภวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยาของ
ระบบสืบพันธุ์ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เเละการปฏิสนธิ ฮอร์โมนที่
เกี่ยวข้อง การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่อ
อธิบายโรคทางระบบสืบพันธุ์
Integration of anatomy, histology, embryology,
physiology of reproductive system, production of
reproductive cells and conception, application of basic
sciences to explain common problems.

116307 ระบบเลือด 1
2(2-0-4)
(Hematopoietic System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้ า งและลั ก ษณะของเม็ ด เลื อ ด สรี ร วิ ท ยาและ
ชี ว วิ ท ยาของระบบเลื อ ด หลั ก เภสั ช วิ ท ยาของระบบเลื อ ด การ
ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่
พบบ่อยของระบบเลือด
Structures and types of corpuscle, physiology
and biology of hematopoietic system, physiology of
hematopoietic, application of basic sciences to explain
common problems.

116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
2(2-0-4)
(Endocrine System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ
กลไกการออกฤทธิ์แ ละผลของฮอร์ โมนต่ อ การท างานของอวั ย วะ
เป้ าหมาย การควบคุ มการท างานของระบบต่ อ มไร้ท่ อ หลั ก เภสั ช
วิท ยาของระบบต่ อ มไร้ท่ อ การประยุ ก ต์ ค วามรู้ท างวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ
Anatomy, microanatomy, physiology of
endocrine system, mechanism and hormonal effects on
organs, working controls of the endocrine system,
pharmacology of endocrine system, application of basic
sciences to explain common problem.

116308 พิษวิทยาทางการแพทย์
1(1-0-2)
(Medical Toxicology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก การจั ด การเบื้ อ งต้ น ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ สารพิ ษ
อันตรายที่เกิดจากการได้รับสารกาจัดศัตรูพืช โลหะหนัก ก๊าซพิษ
สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารที่เกิดตามธรรมชาติและสารสังเคราะห์
กรณี ศึ ก ษาทางนิ ติ เวชวิท ยา หลั ก การต้ านพิ ษ กลไกการเกิ ด พิ ษ
ลักษณะอาการทางคลินิก หลักการจัดการผู้ป่วยและการบาบัดรักษา
Basic approach to poisoned patients, adverse
health effects of exposure to pesticides, heavy metals,
toxic gases, food contaminants from natural toxins and
synthetic chemicals, case studies in forensic toxicology,
emphasis is placed on the principles of antidotes,
mechanisms of toxicity, clinical manifestations of
poisoning, management of poisoned patients and
treatment.
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116309 ระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ
3(3-0-6)
(Reproductive and Urinary Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มหกายวิภาค จุลกายวิภ าค คัพ ภะวิท ยา และสรีรวิทยา
ของระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะ พยาธิกาเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิ ก ภาวะผิดปกติของระบบ
สืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาการและอาการแสดง
ของโรคต่าง ๆ ที่พบบ่อยในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ
Anatomy, histology, embryology, and physiology
of reproductive and urinary systems, pathogenesis,
pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal
conditions of reproductive and urinary systems, including
signs and symptom of common diseases of reproductive
and urinary systems, pharmacology of reproductive and
urinary systems, application of basic sciences to explain
common diseases of reproductive and urinary systems.
วิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
โทรศัพท: 0 4422 4207-9 โทรสาร: 0 4422 4205
E-mail: socialtech@sut.ac.th
Website: http://soctech.sut.ac.th
Facebook: http://www.facebook.com/istsut

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
โทรศัพท: 0 4422 4307, 0 4422 4267 โทรสาร: 0 4422 4521
E-mail: mtech@sut.ac.th
Website: http://soctech.sut.ac.th/mt
Facebook: http:// www.facebook.com/SUTMT

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
โทรศัพท: 0 4422 4213-5 โทรสาร: 0 4422 4214
E-mail: ﬂ@sut.ac.th
Website: http://soctech.sut.ac.th/ﬂ
Facebook: https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท: 0 4422 4273 โทรสาร: 0 4422 4548
E-mail: infotech@sut.ac.th
Website: http://soctech.sut.ac.th/it
Facebook: http://www.facebook.com/ITSuranaree

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

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
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิ บัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานสารสนเทศในบริบทต่าง ๆ ได้แก่
● งานพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ด้านธุรกิจอัจฉริยะและ
การวิเคราะห์ข้อมูล และด้านสารสนเทศและห้องสมุด
● งานธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านธุรกิจอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ เพื่อการดาเนินการและ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการดาเนินงานของ
องค์การ
● งานสารสนเทศและห้องสมุด (สารสนเทศศึกษา) เน้นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดทาเครื่องมือค้นคืนและเข้าถึง
สารสนเทศและความรู้ และการให้บริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นเทคโนโลยี ดิจิทัล เป็นฐานความรู้ก่อนการศึกษาวิชาชีพเฉพาะใน
งานสารสนเทศด้านต่าง ๆ
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้นความรู้เรื่องปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์การ และปัจจัยข่าวสารแล้ว ยังต้องศึกษา
หมวดวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานอันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของสภาพการจ้างงานที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ในการเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (Enterprise Software) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น
● กระบวนการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยภาษาการโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโปรแกร
ประยุกต์บนเว็บ และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
● หลักการในการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
● การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา และการประเมินโครงการซอฟต์แวร์
2. ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence and Data Analytics) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น
● วิธีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านธุรกิจอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์การได้
● กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ด้วยเทคนิคและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการดาเนินกิจการ
และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์การ
● หลักในการดาเนินการและบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. สารสนเทศศึกษา (Information Studies) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น
● การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การกาหนด การสร้าง การคัดเลือก การจัดหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การบริการ
การเผยแพร่และนาส่งสารสนเทศ โดยคานึงถึงความต้องการและลักษณะของผู้ใช้เป็นสาคัญ
● การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการปฏิบัติงานสารสนเทศ การจัดทาสารสนเทศอิเล็ก ทรอนิก ส์ การจัดทาฐานข้อมูลและ
เครื่องมือสาหรับการค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบอัตโนมัติ
เพื่อการจัดการงานสารสนเทศและห้องสมุด การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศในสานักงาน และการพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ
● การออกแบบและการผลิตสื่อในงานสารสนเทศ และการจัดการสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
นักเรียนที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลั กสูตรไม่น้อ ยกว่ า 177 หน่วยกิต (ไตรภาค)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
38 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
8 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
131 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
50 หน่วยกิต
- วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
9 หน่วยกิต
- วิชาการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
- วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
23 หน่วยกิต
- วิชาวิทยาการจัดการ
9 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
72 หน่วยกิต
(จานวน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศศึกษา)
- วิชาบังคับ
33 หน่วยกิต
- วิชาเลือกในกลุ่ม
21 หน่วยกิต
- วิชาเลือกนอกกลุ่ม
18 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
บัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการปฏิบัติงานทั้ง
ในองค์การภาครัฐและภาคธุรกิจ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยมีลักษณะงานในแต่ละ
กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่องค์กรวิสาหกิจ (Enterprise Software Developer) นักวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (Software Engineer) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ผู้ทดสอบระบบ (System Tester) ผู้จัดการโครงการ
ซอฟต์ แ วร์ (Software Project Manager) ผู้ ดู แ ลระบบฐานข้ อ มู ล (Database Administrator) นั ก พั ฒ นาโปรแกรมประยุก ต์
บนเว็บ (Web Developer) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer) ผู้ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Network System Administrator) นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded
System Developer) นักพัฒนาแอนิเมชัน (Animator) และนักพัฒนาเกม (Game Developer)
2. กลุ่มวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) นักวิเคราะห์ธุรกิจอัจริยะ (Business
Intelligence Analyst) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer) ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังข้อมูล
(Data Warehousing Specialist) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) สถาปนิกฐานข้อมูล (Database Architect)
นักพัฒนาเว็บ (Web Developer) นักพัฒนาระบบ (System Developer) และผู้ดูแลเว็บ (Web Administrator)
3. กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา เช่น นักวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ (Information Analyst) ผู้จัดทาดรรชนีและสาระสังเขป (Indexer
and Abstractor) นักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูล (Database Analyst and Developer) นักวิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Analyst and Developer) นักสารสนเทศ (Information Specialist) นัก
เอกสาร (Document Specialist) ผู้จัดการเอกสารสานักงาน (Records Manager) ผู้จัดการสารสนเทศ (Information Manager)
ผู้ จั ด การความรู้ (Knowledge Manager) วิ ศ วกรความรู้ (Information Engineer) ผู้ จั ด การระบบสารสนเทศ (Information
System Manager) นั ก จดหมายเหตุ แ ละบรรณารั ก ษ์ (Archivist, Curator, and Librarian) ผู้ ป ระกอบการสารสนเทศ
(Information Entrepreneur) ตัวแทนจาหน่ายข้อมูล (Information Broker) เลขานุก าร (Secretary) นัก วิจัย (Researcher)
บรรณารักษ์ไซเบอร์ (Cybrarian (Cyber + Librarian)) นักวิเคราะห์เว็บ (Web Cataloger) ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บ (Web Content)
และผู้ดูแลเว็บ (Web Master)
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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
E-mail: infotech@sut.ac.th
Website: http://soctech.sut.ac.th/it
Facebook: http://www.facebook.com/ITSuranaree
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1) กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
202108 การรู้ดิจทิ ัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การ
เรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
214101 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
214102 สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการ
สารสนเทศ
214103 การสื่อสารในยุคดิจทิ ัล

หน่วย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
1
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
214104 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
3
สารสนเทศ
3
214105 การรู้เท่าทันสือ่ ในยุคดิจทิ ัล
3
214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
สาหรับระบบสารสนเทศ 1

หน่วย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
3
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3
ทางวิชาการ
214107 หลักการเบือ้ งต้นของสือ่ ดิจทิ ัล
3
214108 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3
214109 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

3
วิชาเลือกเสรี

3

เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชมุ ชนกับกลุ่ม
อาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ
วิชาเลือกเสรี

รวม

18

รวม

18
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หน่วย
กิต
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

รวม

19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
3
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
214205 เทคโนโลยีเว็บ
4
214221 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
3
214222 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
3
ขั้นสูง

213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
เฉพาะ
214201 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
214202 การออกแบบระบบสารสนเทศ
214203 การจัดการความรู้
214204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ 2

3

เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชมุ ชนกับกลุ่มอาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ

รวม

2
2
2
2
2
2
2
2

18

หน่วย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
3
214206 การออกแบบและพัฒนา
3
แอนิเมชัน และมัลติมีเดีย
3
214223 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3
วิสาหกิจ
214224 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
ในกลุ่ม ดังนี้
214225 ความมั่นคงปลอดภัยของ

3

214226 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกนอก
กลุ่ม ดังนี้
214244 เศรษฐศาสตร์ดจิ ิทัล
214245 การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค
ดิจิทลั
214265 การพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
214266 เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด

รวม

3
3
3
3

เลือกเรียน 4 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
ในกลุ่ม ดังนี้
214227 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์
214228 การพัฒนาส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้ของเว็บ
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
นอกกลุ่ม ดังนี้
214246 การตลาดดิจทิ ัล
214247 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
224251 การสื่อสารธุรกิจ
214267 การจัดทาดรรชนีและ
สาระสังเขป
214268 เครือข่ายระบบสารสนเทศ

18
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รวม

หน่วย
กิต
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต
214301 กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี
2
ดิจิทลั
214321 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3
214322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน
กลุ่ม ดังนี้
214326 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิง
3
อ็อบเจกต์ขนั้ สูง
214327 การบริหารระบบและเครือข่าย
3
224321 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน
3
สาหรับโปรแกรมประยุกต์
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกนอก
กลุ่ม ดังนี้
214345 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ
3
214346 การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ
3
224351 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3
214366 การค้นคืนสารสนเทศ
3
214367 เมทาดาทา
3
214368 การจัดการสารสนเทศสือ่ มวลชน
3

วิชาเลือกเสรี

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางาน
214323 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
214324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน
กลุ่ม ดังนี้
214328 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
214329 การพัฒนาซอฟต์แวร์สอื่ ประสม
214330 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
224323 ธุรกิจสือ่ ดิจทิ ัลและผู้ประกอบการ
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกนอก
กลุ่ม ดังนี้
214347 หลักการปัญญาประดิษฐ์
214348 การจัดการการเงิน
224354 การสื่อสารต่างและระหว่าง
วัฒนธรรม
214369 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
214370 การออกแบบสารสนเทศและการ
พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
214371 การทารายการสือ่ ดิจทิ ัล
224355 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ทางสือ่ ดิจทิ ัล
224356 การจัดการสือ่ เพือ่ พันธกิจทาง
สังคม

3
3
3

214302 การบริการคอมพิวเตอร์
214325 การทดสอบซอฟต์แวร์
204490 เตรียมสหกิจศึกษา
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
ในกลุ่ม ดังนี้
214331 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
214332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ข้ามแพลตฟอร์ม
214333 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ ั้นสูง
224360 พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
นอกกลุ่ม ดังนี้
214349 การจัดการการดาเนินงาน
214350 การวิเคราะห์เนื้อหาสือ่ สังคม
214351 คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
214352 เทคโนโลยีดิจทิ ัลและนวัตกรรม
องค์การ
214372 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
214373 การปรับแต่งสารสนเทศ
214374 คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
214375 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
214376 การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ
ทางพิพิธภัณฑ์
214377 การจัดการสถาบันบริการ
สารสนเทศ
224362 สื่อดิจิทัลเพือ่ บุคคลทีม่ ีความ
ต้องการพิเศษ

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3

รวม

17

รวม

18
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รวม

หน่วย
กิต
2
3
1

3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
204491 สหกิจศึกษา 1

หน่วย
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
8
214492 สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
214493 โครงงานซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
214421 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
214441 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้
214461 การวิจัยและประเมินผลงาน
สารสนเทศ

รวม

8

รวม

หน่วยกิต
2
4

3
3
3

6

*หมายเหตุ : รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกั ศึกษาจาเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรกาหนด
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3*

หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
202108 การรู้ดิจทิ ัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การ
เรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
214101 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
214102 สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการ
สารสนเทศ
214103 การสื่อสารในยุคดิจทิ ัล

หน่วย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
1
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
214104 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
3
สารสนเทศ
3
214105 การรู้เท่าทันสือ่ ในยุคดิจทิ ัล
3
214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
สาหรับระบบสารสนเทศ 1

หน่วย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
3
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3
ทางวิชาการ
214107 หลักการเบือ้ งต้นของสือ่ ดิจทิ ัล
3
214108 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3
214109 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

3
วิชาเลือกเสรี

3

เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชมุ ชนกับกลุ่ม
อาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ
วิชาเลือกเสรี

รวม

18

รวม

18
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หน่วย
กิต
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

รวม

19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
เฉพาะ
214201 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
214202 การออกแบบระบบสารสนเทศ
214203 การจัดการความรู้
214204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ 2
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชมุ ชนกับกลุ่มอาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ

3

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
214205 เทคโนโลยีเว็บ
214222 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
ขั้นสูง
214241 ธุรกิจดิจิทัล
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน
กลุ่ม ดังนี้
214244 เศรษฐศาสตร์ดจิ ิทัล
214245 การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค
ดิจิทลั
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกนอก
กลุ่ม ดังนี้
214225 ความมั่นคงปลอดภัยของ

3
3
3

214206 การออกแบบและพัฒนา
แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
214242 กลยุทธ์และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานในองค์กร
214243 คลังข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูลธุรกิจ
เลือกเรียน 4 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
ในกลุ่ม ดังนี้
214246 การตลาดดิจทิ ัล
214247 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
224251 การสื่อสารธุรกิจ
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
นอกกลุ่ม ดังนี้
214227 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์
214228 การพัฒนาส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้ของเว็บ
214267 การจัดทาดรรชนีและ
สาระสังเขป
214268 เครือข่ายระบบสารสนเทศ

3

รวม

19

รวม

4
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

18

3

3
3

3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

214226 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
214265 การพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
214266 เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด

รวม

3
3
3

18
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3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3

3
3
3
3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต
214301 กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี
2
ดิจิทลั
214321 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3
214341 ธุรกิจอัจฉริยะ
3
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน
กลุ่ม ดังนี้
214345 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ
3
214346 การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ
3
224351 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกนอก
กลุ่ม ดังนี้
214326 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิง
3
อ็อบเจกต์ขนั้ สูง
214327 การบริหารระบบและเครือข่าย
3
224321 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน
3
สาหรับโปรแกรมประยุกต์
214366 การค้นคืนสารสนเทศ
3
214367 เมทาดาทา
3
214368 การจัดการสารสนเทศสือ่ มวลชน
3
วิชาเลือกเสรี

3

รวม

17

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางาน
3
214302 การบริการคอมพิวเตอร์
214342 สถิติขั้นสูงเพือ่ การวิเคราะห์ข้อมูล
3
214344 การวิเคราะห์และการจินตทัศน์
214343 กระบวนการธุรกิจและการวางแผน
3
ข้อมูลขนาดใหญ่
ทรัพยากรองค์กร
204490 เตรียมสหกิจศึกษา
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
กลุ่ม ดังนี้
ในกลุ่ม ดังนี้
214347 หลักการปัญญาประดิษฐ์
3
214349 การจัดการการดาเนินงาน
214348 การจัดการการเงิน
3
214350 การวิเคราะห์เนื้อหาสือ่ สังคม
224354 การสื่อสารต่างและระหว่าง
3
214351 คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
วัฒนธรรม
214352 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกนอก
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
กลุ่ม ดังนี้
นอกกลุ่ม ดังนี้
214328 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
3
214331 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
214329 การพัฒนาซอฟต์แวร์สอื่ ประสม
3
214332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
214330 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
3
ข้ามแพลตฟอร์ม
224323 ธุรกิจสือ่ ดิจทิ ัลและผู้ประกอบการ
3
214333 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง
214369 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
3
214370 การออกแบบสารสนเทศและการ
3
224360 พฤติกรรมและการสื่อสารใน
พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
องค์การ
214371 การทารายการสือ่ ดิจทิ ัล
3
214372 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
224355 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3
214373 การปรับแต่งสารสนเทศ
ทางสือ่ ดิจทิ ัล
214374 คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
224356 การจัดการสือ่ เพือ่ พันธกิจทาง
3
214375 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
สังคม
3
214376 การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ
ทางพิพิธภัณฑ์
214377 การจัดการสถาบันบริการ
สารสนเทศ
224362 สื่อดิจิทัลเพือ่ บุคคลทีม่ ีความ
ต้องการพิเศษ
รวม

18
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รวม

หน่วย
กิต
2
3
1

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
204491 สหกิจศึกษา 1

รวม

หน่วย
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
8
214494 สัมมนาธุรกิจอัจฉริยะและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
214495 โครงงานธุรกิจอัจฉริยะและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
214421 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
214441 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้
214461 การวิจัยและประเมินผลงาน
สารสนเทศ
8

รวม

หน่วย
กิต
2
4

3
3
3

6

*หมายเหตุ : รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกั ศึกษาจาเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรกาหนด
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3*

หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
202108 การรู้ดิจทิ ัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การ
เรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
214101 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
214102 สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการ
สารสนเทศ
214103 การสื่อสารในยุคดิจทิ ัล

หน่วย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
1
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
214104 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
3
สารสนเทศ
3
214105 การรู้เท่าทันสือ่ ในยุคดิจทิ ัล
3
214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
สาหรับระบบสารสนเทศ 1

หน่วย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
3
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3
ทางวิชาการ
214107 หลักการเบือ้ งต้นของสือ่ ดิจทิ ัล
3
214108 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3
214109 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

3
วิชาเลือกเสรี

3

เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชมุ ชนกับกลุ่ม
อาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ
วิชาเลือกเสรี

รวม

18

รวม

18
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หน่วย
กิต
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

รวม

19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
213204
214201
214202
214203
214204

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
การออกแบบระบบสารสนเทศ
การจัดการความรู้
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ 2

เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชมุ ชนกับกลุ่มอาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ

รวม

หน่วย
กิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
4
3
3
3

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
214205 เทคโนโลยีเว็บ
214261 สารสนเทศในบริบทสังคม
214262 แหล่งสารสนเทศ
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน
กลุ่ม ดังนี้
214265 การพัฒนาและการจัดการร
ทรัพยากรสารสนเทศ
214266 เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกนอก
กลุ่ม ดังนี้
214225 ความมั่นคงปลอดภัยของ

3
3
3
3

214206 การออกแบบและพัฒนา
แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
214263 การจัดระบบสารสนเทศ
214264 ผู้ใช้สารสนเทศ
เลือกเรียน 4 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
ในกลุ่มดังนี้
214267 การจัดทาดรรชนีและ
สาระสังเขป
214268 เครือข่ายระบบสารสนเทศ
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
นอกกลุ่มดังนี้
214227 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์
214228 การพัฒนาส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้ของเว็บ
214246 การตลาดดิจทิ ัล
214247 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
224251 การสื่อสารธุรกิจ

3

รวม

19

2
2
2
2
2
2
2
2

18

3
3

3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

214226 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
214244 เศรษฐศาสตร์ดจิ ิทัล
214245 การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค
ดิจิทัล

รวม

3
3
3

18
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3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

3
3
3
3
3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

214301 กฎหมายและจริยธรรมใน
เทคโนโลยีดจิ ิทัล
214361 การทารายการทรัพยากร
สารสนเทศ

2

214362 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศและห้องสมุด

3

213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางาน
214363 การจัดการบริการสารสนเทศ
214364 ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน
กลุ่มดังนี้

เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
ในกลุ่ม ดังนี้
214366 การค้นคืนสารสนเทศ
214367 เมทาดาทา
214368 การจัดการสารสนเทศสือ่ มวลชน
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกนอก
กลุ่มดังนี้
214326 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิง
อ็อบเจกต์ขนั้ สูง
214327 การบริหารระบบและเครือข่าย
224321 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน
สาหรับโปรแกรมประยุกต์
214345 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ
214346 การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ
224351 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
วิชาเลือกเสรี

3

3
3
3

3
3
3
3
3
3

214369 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
214370 การออกแบบสารสนเทศและการ
พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
214371 การทารายการสือ่ ดิจทิ ัล
224355 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ทางสือ่ ดิจทิ ัล
224356 การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกนอก
กลุ่มดังนี้
214328 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
214329 การพัฒนาซอฟต์แวร์สอื่ ประสม
214330 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
224323 ธุรกิจสือ่ ดิจทิ ัลและผู้ประกอบการ
214347 หลักการปัญญาประดิษฐ์
214348 การจัดการการเงิน
224354 การสื่อสารต่างและระหว่าง
วัฒนธรรม

3

รวม

17

รวม

หน่วย
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
3
214302 การบริการคอมพิวเตอร์
3
214365 ห้องสมุดดิจิทัล
3
204490 เตรียมสหกิจศึกษา
เลือกในกลุ่มดังนี้เรียน 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชาเลือก
214372 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
214373 การปรับแต่งสารสนเทศ
3
214374 คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
3
214375 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
214376 การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ
3
ทางพิพิธภัณฑ์
3
214377 การจัดการสถาบันบริการ
สารสนเทศ
3
224362 สื่อดิจิทัลเพือ่ บุคคลทีม่ ีความ
ต้องการพิเศษ
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
นอกกลุ่มดังนี้
3
214331 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
3
214332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3
ข้ามแพลตฟอร์ม
3
214333 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ ั้นสูง
3
224360 พฤติกรรมและการสื่อสารใน
3
องค์การ
214349 การจัดการการดาเนินงาน
214350 การวิเคราะห์เนื้อหาสือ่ สังคม
214351 คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
214352 เทคโนโลยีดิจทิ ัลและนวัตกรรม
องค์การ
18
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รวม

หน่วย
กิต
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
204491 สหกิจศึกษา 1

รวม

หน่วย
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
8
214496 สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด
214497 โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด

8

หน่วย
กิต
2
4

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม
จากรายวิชาดังนี้
214421 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
214441 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้
214461 การวิจัยและประเมินผลงานสารสนเทศ

3
3
3

รวม

6

*หมายเหตุ : รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกั ศึกษาจาเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรกาหนด
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3*

หน่วย
กิต

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
: Bachelor of Information Science Program in Digital Communication

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
Bachelor of Information Science (Digital Communication)
วส.บ. (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
B.I.S. (Digital Communication)

ลักษณะของวิชาชีพ
หลัก สูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) มุ่งผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ความเชี่ย วชาญเฉพาะทางในการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผสานความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัลเพื่อคิดสร้างสรรค์ วางแผน เตรียมการผลิต ผลิต เผยแพร่ ประเมินผล และ
วิเคราะห์วิพากษ์ผลงานสื่อดิจิทัลทุกประเภทอย่างครบวงจร เป็นบัณฑิตที่พร้อมประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) เป็นหลักสูตรที่เน้นเทคโนโลยี ดิจิทัลเป็นฐานความรู้ก่อนการศึกษาวิชาชีพ
ทางด้านนิเทศศาสตร์
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากหมวดวิชาศึ กษาทั่วไปที่เน้นความรู้เรื่องปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์การ และปัจจัยข่าวสารแล้ว ยังต้อง
ศึกษาหมวดวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานอันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ เพื่อเตรี ยม
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่คล่องตัวเข้ากับความต้องการของสภาพการจ้างงานที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
จากนั้นจึงเริ่มศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ย วชาญเฉพาะในด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล โดยวิชาเฉพาะ
ประกอบด้วยกลุ่มของรายวิชา ดังนี้ สามารถเลือกศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
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● การคิดสร้างสรรค์ผลงานทางนิเทศศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานโฆษณาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สื่อกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์
ดิจิทัล เว็บไซต์ มัลติมีเดีย แอนิเมชัน สื่อกระจายเสียงดิจิทัล ภาพยนตร์ดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์ และสื่อปฏิสัมพันธ์สมัยใหม่
● การผลิตสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ การวางแผนการผลิต การดาเนินการผลิตอย่างครบวงจร
● การใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
● การสื่อสารและการถ่ายทอดสารสนเทศสู่ผู้รับสาร/ผู้ใช้สื่อในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร
และระดับมวลชน รวมถึงผู้ใช้สื่อที่มีความต้องการเฉพาะ อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ
● การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจสื่อดิจิทัลและการเป็นผู้ประกอบการ
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
นักเรียนที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตรไม่น้อ ยกว่ า 177 หน่วยกิต (ไตรภาค)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
38 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
8 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
131 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
50 หน่วยกิต
- วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
9 หน่วยกิต
- วิชาการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
- วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
20 หน่วยกิต
- วิชาวิทยาการจัดการ
9 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
72 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
33 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
39 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

8 หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้ ได้แก่ อาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อ ทุกแขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อ วิทยุกระจายเสียง และ
สื่อดิจิทัล ทั้งในระดับก่อนการสร้างสรรค์สื่อ การสร้างสรรค์สื่อ และหลังการสร้างสรรค์สื่อ อาทิ ผู้สร้างสรรค์งาน (Creative) ผู้เขียน/สร้างสรรค์คา
Copy Writer) ผู้วางแผนสื่อ (Media Planner) ผู้ประสานงานการตลาด (Marketing Coordinator) ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
นักเขียน (Author) ผู้เขียนบท (Script Writer) ผู้เรียบเรียงข่าว (Rewriter) ผู้สื่อข่าว (News Reporter) ผู้สื่อข่าวครบวงจรในคนเดียว (One man
band journalist) ผู้ประกาศข่าว (News Announcer) ผู้ดูแลเว็บ (Web Master) ผู้พัฒนาเว็บ (Web Developer) ผู้ออกแบบกราฟิก (Graphic
Designer) ช่างภาพเคลื่อนไหว (Camera Man) ช่างภาพนิ่ง (Photographer) นักประชาสัมพันธ์ (PR Man) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR Officer)
ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ผู้กากับ (Director) พิธีกร (Moderator) ผู้ตัดต่องาน (Editor) ผูอ้ อกแบบการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (Animator) และ
ผู้พัฒนาเกม (Game Developer)
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
E-mail: infotech@sut.ac.th
Website: http://soctech.sut.ac.th/it
Facebook: http://www.facebook.com/ITSuranaree
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
202108 การรู้ดิจทิ ัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การ
เรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
214103 การสื่อสารในยุคดิจทิ ัล

หน่วย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
1
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
214104 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
3
สารสนเทศ
3
214105 การรู้เท่าทันสือ่ ในยุคดิจทิ ัล
3
214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ 1
วิชาเลือกเสรี

รวม

18

หน่วย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
3
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
3
214107 หลักการเบือ้ งต้นของสือ่ ดิจทิ ัล
3
214108 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3
214109 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

3

รวม

หน่วย
กิต
3
3
3
3
3

เลือกเรียน 4 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ

2
2
2
2
2
2
2
2

วิชาเลือกเสรี

2

18
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รวม

19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
213204
214201
214202
214203
224201
224221

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
การจัดการความรู้
การออกแบบระบบสารสนเทศ
หลักการออกแบบทัศนสาร
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
ออนไลน์

หน่วย
กิต
3
4
3
3
3
3

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา
214205 เทคโนโลยีเว็บ
224222 การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล
224223 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ ดิจิทัล 1
224224 ทฤษฎีการสือ่ สารร่วมสมัย
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
224250 การวิเคราะห์และวิพากษ์สอื่ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
214226 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
214244 เศรษฐศาสตร์ดจิ ิทัล
214245 การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค
ดิจิทลั

รวม

19

รวม

หน่วย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
3
214206 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
และมัลติมเี ดีย
3
224225 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ ดิจิทัล 2
3
3
3
เลือกเรียน 4 หน่วยกิต
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
3
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
3
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
224251 การสื่อสารธุรกิจ
224252 จิตวิทยาการสื่อสาร
214224 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
214227 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
214228 การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
ของเว็บ
214246 การตลาดดิจทิ ัล

18
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รวม

หน่วย
กิต
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

16

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
214301 กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี
2
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางาน
ดิจิทลั
224323 ธุรกิจสือ่ ดิจทิ ัลและผู้ประกอบการ
224321 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน
3
สาหรับโปรแกรมประยุกต์
224322 การออกแบบที่มีมนุษย์เป็น
3
เลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชา
ศูนย์กลาง
ดังต่อไปนี้
224355 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ทางสือ่ ดิจทิ ัล
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
224356 การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม
ดังต่อไปนี้
224357 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ ดิจิทัลขั้นสูง
224351 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3
214324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
224352 การวิเคราะห์ผู้รับสารและผู้ใช้สื่อ
3
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ดิจิทลั
214329 การพัฒนาซอฟต์แวร์สอื่ ประสม
224353 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน
3
214330 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
224354 การสื่อสารต่างและระหว่าง
3
214347 หลักการปัญญาประดิษฐ์
วัฒนธรรม
214348 การจัดการการเงิน
214345 การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ
3
214369 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
214368 การจัดการสารสนเทศสือ่ มวลชน
3
วิชาเลือกเสรี
3
รวม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
204491 สหกิจศึกษา 1

รวม

17

รวม

หน่วย
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
8
224492 สัมมนานิเทศศาสตร์ดิจทิ ัล
224493 โครงงานนิเทศศาสตร์ดิจทิ ัล
8

รวม

หน่วย
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
3
214302 การบริการคอมพิวเตอร์
3
224324 หลักการผลิตสือ่ ปฏิสัมพันธ์
204490 เตรียมสหกิจศึกษา

3
3
3
3
3
3
3
3
3

เลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
224359 การแปลเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
224360 พฤติกรรมและการสื่อสารใน
องค์การ
224361 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
224362 สื่อดิจิทัลเพือ่ บุคคลทีม่ ีความ
ต้องการพิเศษ
224363 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน
ชั้นสูง
214352 เทคโนโลยีดิจทิ ัลและนวัตกรรม
องค์การ
214375 คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
214376 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น

หน่วย
กิต
2
3
1

3
3
3
3
3
3
3
3

18

รวม

18

หน่วย
กิต
2
4

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3*

หน่วยกิต

6
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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
วิชาชี พ การจั ดการโลจิ สติ ก ส์ จ ะเกี่ ย วกั บ การวางแผนและบริห ารจั ดการตลอดห่ วงโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain) ของสิ น ค้าและบริก 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
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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 ศึกษาเกี่ยวกั บการจัดการโลจิสติก ส์ และห่วงโซ่อุปทาน การบริหารการจัดซื้อจัดหาและความสัมพั นธ์กั บ
ซัพพลายเออร์ การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลังและ
อุปสงค์ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การจาลองสถานการณ์ทางธุรกิจ และประเด็นสมัยใหม่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ สาหรับวิชาเลือกที่จะเป็นประโยชน์
ต่อ การประกอบอาชี พ เช่น ระบบสารสนเทศส าหรับ โลจิ สติ ก ส์ การพยากรณ์ ทางธุรกิ จ การดาเนิ น งานด้ านบริก าร การจั ด การคุ ณ 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)

12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

198 หน่วยกิต
38 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 นัก ออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ นัก วิเคราะห์และพัฒ นาธุรกิจ นัก วิเคราะห์โครงการและการให้ สินเชื่อ
นักวิจัยตลาดและธุรกิจ นักให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ เป็นผูป้ ระกอบการ 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)
103113
202107
203101
235102
235105
xxxxxx

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
วิชาเลือกเสรี 1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
203204 ภาษาอังกฤษ 4
235201 การบัญชีการเงิน
235202 การจัดการการดาเนินงาน
235203 ผู้ประกอบการและการสร้าง
ธุรกิจใหม่
235207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
104113 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
203102 ภาษาอังกฤษ 2
235101 หลักการจัดการ
235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
235106 เศรษฐศาสตร์มหภาค
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3
235205 การบัญชีบริหาร
4
235206 การจัดการการเงิน
4
235221 การจัดการการตลาด
3
235222 พฤติกรรมผู้บริโภค
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 1
3
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
จดหมายธุรกิจ
203401 ภาษาจีน 1
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
2
17

17
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3

18

รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202213 โลกาภิวฒ
ั น์
235302 กฎหมายธุรกิจ
235304 การพัฒนาภาวะผู้นา
235324 การตลาดระหว่างประเทศ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 4
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
รวม

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
235104 สถิติธุรกิจ
4
235107 การสือ่ สารทางธุรกิจ
3
235109 หลักการตลาด
4
235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
3
ธุรกิจ
รวม
17
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
4
235204 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
3
4
สาหรับธุรกิจ
3
235208 การวิจัยทางธุรกิจ
3
3
235209 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
3
235223 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
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
235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
3
3
องค์การเบื้องต้น
2
235391 เตรียมสหกิจศึกษา
1
3
235322 การสือ่ สารทางการตลาดแบบ
3
3
บูรณาการ
3
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4
6
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 5
3
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ
203405 ภาษาจีนธุรกิจ 2
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
20
รวม
19
หน่วยกิต

3
3
3
4
3
2
18
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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
235207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รวม

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3
104113 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
235101 หลักการจัดการ
3
235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3
235106 เศรษฐศาสตร์มหภาค
2
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
17
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3
235205 การบัญชีการบริหาร
4
235206 การจัดการการเงิน
4
235251 การจัดการโลจิสติกส์และ
3
ห่วงโซ่อุปทาน
235252
การบริหารการจัดซือ้ จัดหา
3
และความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 1
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
จดหมายธุรกิจ
203401 ภาษาจีน 1
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1
17
รวม
หน่วยกิต

หน่วยกิต

3
3
3
4
3
2
18

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
235104 สถิติธุรกิจ
235107 การสือ่ สารทางธุรกิจ
235109 หลักการตลาด
235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ

รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
235204 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
4
สาหรับธุรกิจ
4
235208
การวิจัยทางธุรกิจ
3
235209 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
235253 การจัดการคลังสินค้าและการ
3
กระจายสินค้า
235254 การวางแผนและควบคุม
โลจิสติกส์
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 2
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
203402 ภาษาจีน 2
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2
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

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
3
องค์การเบื่องต้น
3
235391 เตรียมสหกิจศึกษา
235354 การจาลองสถานการณ์ทางธุรกิจ
3
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4
3
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 5
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ
203405 ภาษาจีนธุรกิจ 2
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
18
รวม
20
รวม
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 235401 การจัดการนวัตกรรม
3 202212 มนุษย์และวัฒนธรรม
235404 โครงการการจัดการ
3 235402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3 235405 สัมมนาการจัดการ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
3 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก
เฉพาะ 1
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2
3 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3
8
รวม
15
รวม
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202213 โลกาภิวฒ
ั น์
235302 กฎหมายธุรกิจ
235304 การพัฒนาภาวะผู้นา
235353 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 4
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1

หน่วยกิต

3
3
3
2
3
3
3

หน่วยกิต

3
3
1
3
6
3

19
หน่วยกิต

3
3
2
3
3
14

3. กลุม่ วิชาเฉพาะการประกอบการ (Entrepreneurship)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
203101 ภาษาอังกฤษ 1
235102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
235105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หน่วยกิต

3
3
3
3
3
2
17

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
104113 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
203102 ภาษาอังกฤษ 2
235101 หลักการจัดการ
235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
235106 เศรษฐศาสตร์มหภาค
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม

หน่วยกิต

3
3
3
4
3
2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
235104 สถิติธุรกิจ
235107 การสือ่ สารทางธุรกิจ
235109 หลักการตลาด
235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ

18

199
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

รวม

หน่วยกิต

3
4
3
4
3

17

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาอังกฤษ 4
การบัญชีการเงิน
การจัดการการดาเนินงาน
ผู้ประกอบการและการสร้าง
ธุรกิจใหม่
235207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
203204
235201
235202
235203

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 3
235204
การเขียนโปรแกรมประยุกต์
4
สาหรับธุรกิจ
4
235208
การวิจัยทางธุรกิจ
3
235209 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
235273 การเงินผู้ประกอบการ
3
3
235274 การจัดการธุรกิจครอบครัว
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 2
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
203402 ภาษาจีน 2
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2
17
รวม
17
รวม
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3
3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
202213 โลกาภิวฒ
ั น์
3
3
235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
235302
กฎหมายธุ
ร
กิ
จ
3
3
องค์การเบื้องต้น
2
235304 การพัฒนาภาวะผู้นา
235391
เตรียมสหกิจศึกษา
3
235372 การร่วมทุนและการระดมทุน
3
235373 การจัดการทีเ่ จริญเติบโต
3
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2
3
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4
3
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 4
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 5
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1
203405 ภาษาจีนธุรกิจ 2
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
18
รวม
20
รวม
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 235401 การจัดการนวัตกรรม
3 202212 มนุษย์และวัฒนธรรม
235404 โครงการการจัดการ
3 235402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3 235405 สัมมนาการจัดการ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
3 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก
เฉพาะ 1
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2
3 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3
8
รวม
15
รวม
หน่วยกิต

3
4
4
3

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
235205 การบัญชีการบริหาร
235206 การจัดการการเงิน
235271 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
235272 การตลาดผู้ประกอบการ
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 1
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
จดหมายธุรกิจ
203401 ภาษาจีน 1
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1

หน่วยกิต
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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

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
202108 การรู้ดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Literacy)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
การเลื อ กแหล่ ง สารสนเทศเพื่ อ การค้ น คว้ า การใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการค้ น คื น สารสนเทศ การรวบรวมและการ
ประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ
การเขี ย นรายงานและการอ้ า งอิ ง ความปลอดภั ย ผลกระทบ
จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล

บริบทของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ทางาน ความพอเพียงในการดารงชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเอง
การจัดการอารมณ์ และความเครียด การแก้ไขปัญหาชีวิต
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
(Citizenship and Global Citizens)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
คุณลักษณะสาคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก แนวคิดสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ ผลกระทบข้ามพรมแดน การวิเคราะห์และ
ถอดบทเรียนของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ

202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1(0-2-1)
(Use of Application Programs for Learning)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
ความรู้พื้นฐานการเขีย นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการงานเอกสาร การนาเสนอสารสนเทศ
การจัดการข้อมูลเพื่อการคานวณ และการจัดการฐานข้อมูลอย่ าง
สร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สาหรับการทางานใน
ชีวิตประจาวัน

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man, Society and Environment)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลาย
ทาง วั ฒ นธร ร ม ก าร จั ดร ะ เ บี ย บทาง สั ง คม ร ะ บบนิ เ วศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3(3-0-6)
(Man, Economy and Development)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การพัฒนาแบบกี ดกั น การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การ
พัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พันธกิจสัมพันธ์กับ
ชุมชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

202201 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
(Life Skills)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น การคิดและวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดแบบองค์รวม การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองใน

201
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213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการทัก ษะ
ภาษาอังกฤษโดยให้ความสาคัญกับทักษะการฟังและการพูด พัฒนา
กลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรีย นภาษา ส่งเสริมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้แหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย

ที่มาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อโสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
(English for Specific Purposes)
วิชาบังคับก่อน
: 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประสบการณ์ตรงในการ
เรีย นภาษาที่ใช้จ ริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงาน
ที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้ความสาคัญกับทักษะ
การอ่านและการเขียน

213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication 2)
วิชาบังคับก่อน
: 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
พัฒนาความสามารถของนัก ศึก ษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อ
การสื่ อ สารอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพทั้ งในสถานการณ์ท างสั ง คมและ
วิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการ
พูดเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์
การเรียนภาษา สร้างเสริมการเรีย นรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เนื้อหากึ่ ง
วิชาการจากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Careers)
วิชาบังคับก่อน
: 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการเตรียมตั วเพื่อ
สมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น การหางาน การเขียนประวัติ
ส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน
ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ทางาน พัฒนา
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการเตรี ย มตั ว ส าหรั บ การสอบโทอิ ค (Test of
English for International Communication)

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
ทางวิชาการ
(English for Academic Purposes)
วิชาบังคับก่อน
: 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
เนื้ อ หารายวิ ช าเกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
จุ ด ประสงค์ เ ชิ ง วิ ช าการ เพื่ อ การสื่ อ สารเชิ ง วิ ช าการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่เป็นการบู รณา
การทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้ความสาคัญกับทักษะการอ่าน ใช้เนื้อหา
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202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Thai for Communication)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
หลักภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด
การฟัง การอ่าน และการเขีย น การเรีย บเรีย งภาษาไทยเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารและนาเสนองาน

202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2(1-2-3)
(Professional and Community Engagement)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
การทาโครงงานและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ของผู้เรียนผ่านการทางานร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพอันเป็นการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
ของชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ

202175 ศิลปวิจักษ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
ความหมายของศิ ล ปะ แรงบั น ดาลใจส าหรั บ การ
สร้างสรรค์ของศิ ลปิ น ในหลากหลายมิ ติ คุณค่าและสุน ทรีย ะทาง
จิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของ
ศิลปะ บทบาทและผลกระทบของ ศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลก
ผ่านมุมมองที่หลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มี คุณ ค่ า ต่ อ
ตนเองและผู้อื่น ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและ
ศิลปะบาบัด ศิลปะเพื่อชีวิตที่พอเพียง

202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
(Law in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
หลักการของกฎหมาย ลาดับชั้ นของกฎหมาย กฎหมาย
เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม
สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทาของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์
สั ญญาเช่ า ซื้ อ สั ญญาค้ าประกั น สั ญญาจ านอง กฎหมายพื้ นฐาน
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
และกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

202181 สุขภาพองค์รวม
2(2-0-4)
(Holistic Health)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การ
ควบคุมน้าหนัก การนอนหลับและการพักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทาง
ใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย
สุขภาพทางเลือก

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
(Pluri-Cultural Thai Studies)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบสั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย
พหุลักษณ์ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ความสาคัญ
ของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก
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ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
แจกแจงความน่าจะเป็น ได้แก่ แบบปกติ แบบที แบบเอฟ และแบบ
ไคสแควร์ สถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ การวั ด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่
การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ แ บบจุ ด และแบบช่ ว ง การทดสอบ
สมมุ ติ ฐ าน ได้ แ ก่ สถิ ติ มี พ ารามิ เ ตอร์ แ ละไม่ ใ ช้ พ ารามิ เ ตอ ร์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

202331 อาเซียนศึกษา
2(2-0-4)
(ASEAN Studies)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
ความเป็ น มาและเป้ า หมายของประชาคมอาเซี ย น
เอกภาพบนพื้นฐานของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
การเคารพสิ ท ธิ หน้ า ที่ พ ลเมื อ งและศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์
ภายใต้การปกครองที่แตกต่างกั นในแต่ละประเทศสมาชิก การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพื่อนในอาเซียน คุณภาพ
ชีวิตในระบบการศึกษาและการทางาน

214104 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Research Methodologies in Information
Sciences)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและความหมายของระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
สารสนเทศ งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพทางวิ ท ยาการ
สารสนเทศ การศึกษาผลงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ ขั้นตอน
การวิจัย เทคนิคการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และการนาเสนอผลงานการวิจัย การเขียนข้อเสนอการ
วิจัยและรายงานการวิจัยในทางวิทยาการสารสนเทศ การประยุกต์
ผลงานวิจัยไปใช้ในทางวิทยาการสารสนเทศ

202373 การคิดเชิงออกแบบ
2(2-0-4)
(Design Thinking)
วิชาบังคับก่อน
: ไม่มี
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไขปัญหา
การระดมความคิดและการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของสังคม การสร้างต้นแบบ การปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม
การถอดบทเรียน
214101 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Mathematics for Computer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิยุตคณิต ระบบจานวน ตัวแทนข้อมูลในรูปของข้อความ
จานวนเต็ม จานวนจริง ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ พีชคณิตบูลีน
ฟังก์ชันเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ และขั้นตอนวิธี

214103 การสื่อสารในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Communication in the Digital Age)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิ ทั ล ความหมาย ความส าคั ญ
องค์ ป ระกอบ กระบวนการสื่ อ สารในยุค ดิ จิทั ล ลั ก ษณะของการ
สื่อสารในยุคดิจิทัลทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม การสื่อสารในองค์การ
การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารดิจิทัล ผลกระทบของการสื่อสาร
ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง

214102 สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Statistics for Information Science Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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214108 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
(Data Communications and Networking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประเภท และวิ วั ฒ นาการของการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย แบบจาลองเครือข่าย สื่อนาข้อมูล โพรโทคอล
ในแบบจาลองโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ของ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารข้อมูล
ในงานวิ ท ยาการสารสนเทศ แนวโน้ ม ของการสื่ อ สารข้ อ มู ล และ
เครือข่าย การรักษาความปลอดภัยของของเครือข่าย

214105 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Media Literacy in the Digital Age)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดหลัก และความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ ในยุค
ดิ จิ ทั ล องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
การสร้ า งสมรรถนะหลั ก ด้ า นการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ลั ก ษณะและ
ความหมายของสารในสื่ อ ผลกระทบจากสื่ อ ทั ก ษะ และ
องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ หลักการรับและ
เข้าถึงเนื้อหาสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภูมิทัศน์
สื่อ สถานการณ์และการโต้แย้งเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล

214201 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
4(3-3-8)
(Database Design and Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประเภท และความส าคั ญ ของข้ อ มู ล และ
ฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบฐานข้อ มูล ซอฟต์แ วร์สาหรั บ การ
สร้า ง แ ละ จัด ก าร ฐา นข้อ มู ล ก าร พัฒ นาฐ า นข้อ มู ล แ บ บ
ความสัม พัน ธ์ การบริหารงานฐานข้อมูล เน้นเรื่องความถูกต้องและ
ความปลอดภัยของข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ

214107 หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
(Fundamentals of Digital Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประเภท และคุ ณ ลั ก ษณะของสื่ อ ดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยีก ารพิมพ์ดิจิทัล ภาพดิจิทัล เทคโนโลยีทางเสีย งและ
วิดีทัศน์ดิจิทัล การพิมพ์เว็บ สื่อสังคมและเกม สื่อดิจิทัลกับสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ภาษาในสื่อดิจิทัล
214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
สาหรับระบบสารสนเทศ 1
(Computer Programming for Information
System I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาคอมพิวเตอร์และวากยสัมพันธ์ การออกแบบและ
การพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ขั้ น ตอนและระเบี ย บวิ ธี ก าร
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อาทิ ภาษาซี การรับค่า
และแสดงผล ชนิดของตัวแปร นิพจน์ ตัวดาเนินการ คาสั่งควบคุม
แถวล าดั บ การโปรแกรมเพื่ อ แก้ ปั ญ หาและเพื่ อใช้ งานในระบบ
สารสนเทศ

214204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับระบบ 3(2-2-5)
สารสนเทศ 2
(Computer Programming for Information System II)
วิชาบังคับก่อน : 214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ 1
ขั้ น ต อ น แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร โ ป ร แ ก ร ม ด้ ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อาทิ ภาษาซี ฟังก์ชันและการส่งผ่าน
พารามิ เ ตอร์ โครงสร้ า งข้ อ มู ล การเรี ย งล าดั บ และการค้ น หา
แฟ้มข้อมูล การโปรแกรมเพื่อแก้ ปัญหาและเพื่อ ใช้ง านในระบบ
สารสนเทศ
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การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ผิดวัตถุประสงค์ อาชญากรรมทางโลกไซ
เบอร์ ความเท่าเทีย มกั นทางสังคม เสรีภาพในการพูด ความเป็ น
ส่วนตัว การประเมินความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และจริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล

214205 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-3-6)
(Web Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยี พื้ น ฐานของเว็ บ เว็ บ เบราว์ เ ซอร์ โปรแกรม
บริการเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์บน
เว็ บ และฐานข้ อ มู ล บนเว็ บ เอชที เ อ็ ม แอล เอ็ ก ซ์ เ อ็ ม แอล
เว็บเซอร์วิส ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ ซีเอสเอส โปรโตคอลเอชทีทีพี
ความเป็นส่วนตัว ความน่าเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของเว็บ

214302 การบริการคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
(Computer Services)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่วนประกอบของคอมพิ วเตอร์แ ละเกณฑ์ ก ารเลื อ กซื้ อ
การประกอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ การติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร
การแบ่งพาร์ติชันและการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การปรับแต่ง
ระบบ การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การติดตั้งเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมบริการ การสารองและการกู้ข้อมูล
การวางแผนการบริการ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
ข้อตกลงระดับการบริการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ การจัดการ
ความรู้ในงานบริการ การสื่อสารในงานบริการ การจัดการประเด็น

214206 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
3(2-3-6)
และมัลติมีเดีย
(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

214109 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information System Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ความหมาย ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบของระบบ
สารสนเทศ จุ ด มุ่ ง หมายและประโยชน์ ข องระบบสารสนเทศใน
องค์กร วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและ
การไหลเวียนของสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงแนวคิด
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ คุณลักษณะของกระบวนการ
ที่มีคุณภาพ การระบุกระบวนการทางธุรกิจ กรอบงานสาหรับการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ กรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ การ
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ

214301 กฎหมายและจริยธรรม
2(2-0-4)
ในเทคโนโลยีดิจิทัล
(Laws and Ethics in Digital Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
กฎหมายที่เกี่ ย วข้องกั บเทคโนโลยีดิจิทัล การค้าและการพาณิชย์
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214202 การออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information System Design)
วิชาบังคับก่อน : 214109 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
แนวทางและมาตรฐานในการออกแบบระบบสารสนเทศ
การออกแบบผลลั พ ธ์ ข้ อ มู ล น าเข้ า แฟ้ ม ข้ อ มู ล และฐานข้ อ มู ล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ างผู้ ใช้กั บระบบ หลัก การเกี่ ย วกั บการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ การประเมินปัญหากระบวนการทางธุร กิ จ
วิธีการและเทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ หลักการของ
โมเดลกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการออกแบบ
ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ

ข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ความซับซ้อนในการคานวณ การ
ประยุกต์ใช้การจัดการโครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศ
214222 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5)
(Advanced Database Design and Development)
วิชาบังคับก่อน : 214201 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
ความสาคัญและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง เช่น
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเชิงกระบวนคาสั่ง ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล กระบวน
คาสั่งและฟังก์ชันที่ถูกเก็บไว้ การประมวลข้อคาถามที่เหมาะสม การ
ปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารงานฐานข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และหัวข้อขั้นสูงสาหรับ
ระบบฐานข้อมูล

214203 การจัดการความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของความรู้ ประเภทและระดับ
ของความรู้ รูปแบบการคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์ กรอบแนวคิดการ
จัดการความรู้ องค์ประกอบของการจั ดการความรู้ วงจรชีวิ ตระบบ
จัดการความรู้ การสร้างความรู้ ระบบการจัดเก็บและค้นคืนองค์ความรู้
การจัดการความรู้ในภาคต่าง ๆ เช่น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคการศึกษา
เป็นต้น

214223 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
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิ จ จากมุมมองด้านโครงสร้างและ
พฤติกรรมการทางานของระบบ รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละ
ด้าน กรณีศึกษาการใช้เทคนิคในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
วิสาหกิ จ และการประยุก ต์ใช้แม่แบบสถาปัตยกรรมและแม่ แ บบ
สาหรับการออกแบบในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ

214221 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
(Data Structures and Algorithms)
วิชาบังคับก่อน : 214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ระบบสารสนเทศ 1
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การออกแบบโครงสร้าง
ข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลาดับและแบบตัวชี้ โครงสร้างข้อมูล
แบบลิงค์ลิสต์ สแตค คิว ทรี กราฟ การเรียงลาดับและการค้นหา
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กระบวนการ วงจรชีวิต และกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์
สมัยใหม่ แบบจาลองการพัฒนาแบบวนรอบและเพิ่มพูน การเก็บ
รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ด้วยเครื่องมือช่วยสนับสนุนงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคนิคใน
การสร้างตัวต้นแบบ หลัก การในการทดสอบระบบ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การจัดการโครงการ

214224 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : 214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ 1
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด เชิ ง อ็ อ บเจกต์ ความ
แตกต่ า งระหว่ า งการโปรแกรมเชิ ง อ็ อ บเจกต์ แ ละการโปรแกรม
แบบเดิม หลักการต่าง ๆ ของแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ ได้แก่ แนวคิด
การมองแบบเป็นนามธรรม แนวคิดการห่อหุ้ม แนวคิดการทาเป็น
โมดูล แนวคิดการสร้างลาดับชั้น แนวคิดการสืบทอด แนวคิดการมี
หลายรู ป แบบ แนวคิ ด ความเกี่ ย วข้ อ งกั น และแนวคิ ด กรอบการ
ทางาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์
การสร้างแบบจาลองของระบบเชิงอ็อบเจกต์ด้วยแผนภาพยูเอ็มแอล
ได้แก่ แผนภาพเชิงโครงสร้าง และแผนภาพเชิงกิจกรรม การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์เบื้องต้น

214323 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบริหารโครงการในบริบทการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
บริหารการบูรณาการ การบริหารขอบเขตโครงการ การบริหารเวลา
โครงการ การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์โครงการ การบริหารการสื่อสารโครงการ
การบริหารความเสี่ยงโครงการ การบริหารการจัด ซื้อจัดจ้าง การ
ติดตั้งระบบ การปิดโครงการ และการประเมินโครงการ

214321 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Application Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญ องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมของการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ การสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
แบบต่าง ๆ วิธีการหาข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และกรณีศึกษา การประยุกต์การเขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์
สาหรับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
214322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

214324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5) บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ 1
แนวคิ ด สถาปั ต ยกรรม และเครื่ อ งมื อ ของการพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและสร้างส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารระหว่างหน้าจอ การใช้งานฐานข้อมูลและ
การจัดเก็บข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล การจัดการการตั้งค่า การใช้
งานกล้ อ ง โครงงานการพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ บ นอุ ป กรณ์
เคลื่อนที่

3(3-0-6)
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214325 การทดสอบซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Testing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คานิยามและพื้นฐานการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
เทคนิ ค ส าหรั บ การทวนสอบและทดสอบซอฟต์ แ วร์ เทคนิ ค การ
ทดสอบแบบกล่องดาและกล่องขาว การทดสอบและการประเมินผล
การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเครื่ อ งกั บ ผู้ ใ ช้ ร ะบบ การพยากรณ์ ค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ ของซอฟต์ แ วร์ การประกั น คุ ณ ภาพ เครื่ อ งมื อ ทดสอบ
อัตโนมัติ

214225 ความมั่นคงปลอดภัยของ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communication
Technology Security)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ปัญหาที่เกิดจากการกระทาของคน เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
และปัญหาด้านจริยธรรม ปัญหาที่เกิดจากระบบ เช่น ซอฟต์แวร์
ข้ อ มู ล การบ ารุ ง รั ก ษา ฯลฯ กรอบงานการจั ด การความมั่ นคง
ปลอดภั ย และการควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ตั ว ระบบ เทคโนโลยี แ ละ
เครื่องมือที่ใช้ การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การป้องกัน
การบุกรุก การควบคุมทางชีวมาตร การเข้ารหัสและการถอดรหัส
คีย์ส่วนตัว คีย์สาธารณะ และลายมือชื่อดิจิทัล ประเด็นกฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม และการประยุกต์งานด้านความ
มั่นคงปลอดภัย

214492 สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
2(2-0-4)
(Seminar in Enterprise Software)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสั ม มนาตามหั ว ข้ อ ก าหนดด้ า นเทคโนโลยี ก าร
ออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ วิ ส าหกิ จ การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม ระบบ
ฐานข้อมูล การทดสอบซอฟต์แวร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

214226 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Game Development)
วิชาบังคับก่อน : 214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ 1
บทบาทของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการสร้ า งเกม
คอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพันธ์ การจัดแบ่งประเภทของเกม แนวคิด
เกี่ยวกับเกมมิฟิเคชัน แนวคิดเกี่ยวกับเกมเอ็นจิ้นและผังการทางาน
ในการใช้เกมเอ็นจิ้นในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ซึ่ง
เน้ น ที่ เ ครื อ ข่ า ยและประเด็ น การจั ด การผู้ ใ ช้ การพั ฒ นาเกม
คอมพิวเตอร์โดยใช้เกมเอ็นจิ้น

214493 โครงงานซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
4(0-8-0)
(Project in Enterprise Software)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ก าหนดด้านซอฟต์แวร์
วิสาหกิจ เช่น การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับองค์กร การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์สื่อประสม การออกแบบ
และพัฒนาฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์
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214227 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
3(3-0-6)
และคอมพิวเตอร์
(Principle of Human-Computer Interaction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ แบบจาลองการ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กั บคอมพิวเตอร์ มนุษยปัจจัย แบบจาลอง
การรู้จาในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้
งานได้ ใ นการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ การ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ ประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ แนวโน้มของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์

ควบคุม การออกแบบคลาส เมท็อด และส่วนต่อประสาน การ
จัดการกับความผิดปกติ สายโยงใย การใช้และการสร้างส่วนต่อ
ประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) การเข้าถึงฐานข้อมูล การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับระบบวิสาหกิจ
214327 การบริหารระบบและเครือข่าย
3(2-2-5)
(Network and System Administration)
วิชาบังคับก่อน : 214108 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
การติดตั้งและดูแลระบบเครื่องบริการและคลัสเตอร์ การ
ปรับแต่งการให้บริการ การจัดการผู้ใช้ การสารองและการกู้ระบบ
การติ ด ตั้ ง และดู แ ลระบบเครื อ ข่ า ย การหาเส้ น ทาง ความมั่ น คง
ปลอดภัย การเขีย นโปรแกรมบนระบบเครือข่ าย กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ดูแลระบบ

214228 การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
3(2-2-5)
ของเว็บ
(Web User Interface Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของเว็บ
และเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คาสเคดดิ้งสไตล์ชีท (ซีเอสเอส) เบื้องต้น
เอชทีเอ็มแอล 5 และซีเอสเอส การจัดรูปแบบซีเอสเอส วัตถุ คลาส และ
ไอดี การวางผังและการวางตาแหน่ง ซีเอสเอส 3 การเปลี่ยนผ่านและ
ภาพเคลื่อนไหว

214328 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
3(2-2-5)
(Scripting Language Programming)
วิชาบังคับก่อน : 214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาสคริปต์ การเขียนโปรแกรม
อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาสคริปต์บนยูนิกซ์ เช่น เชลล์สคริปต์
การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาสคริปต์บนเว็บ
เช่น จาวาสคริปต์ พีเอชพี และไพธอน การทดสอบและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม

214326 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง
(Advanced Object-Oriented Application
Development)
วิชาบังคับก่อน : 214224 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมด้วยภาษาเชิงอ็อบ
เจกต์ เช่น ภาษาจาวา ชนิดข้อมูลและตัวกระทา นิพจน์และการ
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214329 การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม
3(2-2-5)
(Multimedia Software Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อประสม แนวคิดของวัตถุ
ฉาก และกล้อง ฟิสิกส์ของการปะทะ ข้อต่อ ลาแสง และวัสดุ การ
พัฒนาแอนิเมชัน แบบจาลองและตัวควบคุม การออกแบบส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้ ระบบอนุภาค เสียง เครื่องมือในการพัฒนา

214332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
ข้ามแพลตฟอร์ม
(Cross-Platform Application Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ กต์
สถาปัตยกรรมการพัฒนาข้ามแพลตฟอร์ม การติดตั้งและใช้งานเฟรมเวิร์ค
โปรแกรมประยุกต์แบบลูกผสม โปรแกรมประยุกต์บนเว็บแบบก้าวหน้า (พี
ดับเบิ้ลยูเอ) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับบริการ

214330 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
3(3-0-6)
(User Experience Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้ ความสาคัญของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ วงจร
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้
ประเด็นที่เกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในปัจจุบัน แนวโน้ม
ของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในสังคมดิจิทัล

214333 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ 3(2-2-5)
เคลื่อนที่ขั้นสูง
(Advanced Mobile Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 214324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
การออกแบบและสร้ า งส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ ขั้ น สู ง การ
เข้าถึงเครือข่าย แผนที่และระบบระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (จีพีเอส)
วี ดิ ทั ศ น์ แ ละเสี ย ง กราฟิ ก และสื่ อ ประสม อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ
โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

214331 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
3(2-2-5)
(Semantic Web Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เว็ บ เชิ ง ความหมายเบื้ อ งต้ น เทคโนโลยี ข องเว็ บ เชิ ง
ความหมาย แบบจ าลองและภาษาส าหรั บ การพั ฒ นาเว็ บ เชิ ง
ความหมาย ตรรกแบบพรรณนา เอ็กซ์เอ็มแอล อาร์ดีเอฟ ภาษา
โอดับเบิ้ลยูแอล ภาษาสาหรับการค้นหาตามความหมาย เครื่องมือ
สาหรับเว็บเชิงความหมาย และกรณีศึกษา การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับเว็บเชิงความหมาย

214421 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
(Internet of Things)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ตัวรับรู้และอุปกรณ์ การเขียนโปรแกรมในระบบฝังตัว ส่วน
ต่อประสานคลาวด์ โพรโทคอลสื่อสาร การประยุกต์ใช้งาน
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214480 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
(Independent Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ค้นคว้าศึกษาหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานสารสนเทศตามความสนใจของนักศึกษา
รายบุคคล โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

คาสั่งและฟังก์ชันที่ถูกเก็บไว้ การประมวลข้อคาถามที่เหมาะสม การ
ปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารงานฐานข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และหัวข้อขั้นสูงสาหรับ
ระบบฐานข้อมูล
214241 ธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล การวิ เ คราะห์ ต ลาดกลาง
ส าหรั บธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล โ คร ง สร้ าง พื้ น ฐา น ข อ ง ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล
สภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ของธุรกิจดิจิทัล การจัดการ
สารสนเทศอันชาญฉลาด การจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดดิจิทัล
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การปฏิรูปด้านดิจิทัล

214481 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 1 3(3-0-6)
(Special Topics in Enterprise Software I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หั วข้ อ พิ เ ศษที่ อ ยู่ ในความสนใจ ในปั จ จุ บั น แ ละ
ความก้าวหน้าทางซอฟต์แวร์วิสาหกิจ ซึ่งอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร
214482 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 2 3(3-0-6)
(Special Topics in Enterprise Software II)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หัวข้อพิเศษที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน
และ
ความก้าวหน้าทางซอฟต์แวร์วิสาหกิจ ซึ่งอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร

214242 กลยุทธ์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
ในองค์การ
(Strategy and Performance Management in
Organizations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของผลการปฏิบัติงานขององค์การ การจัด
วางแนวทางเชิงกลยุทธ์ การวัด การประเมิน และการปรับปุรงผล
การปฏิบัติงาน การวัดการพัฒนามนุษย์และทุนทางปัญญา ความ
เสี่ยงของการดาเนินงาน กรณีศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อกลยุทธ์และการ
บริหารผลการปฏิบัติงานในองค์กร

214222 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5)
(Advanced Database Design and Development)
วิชาบังคับก่อน : 214201 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
ความสาคัญและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง เช่น
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเชิงกระบวนคาสั่ง ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล กระบวน
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214243 คลังข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5)
(Business Data Warehousing and
Data Mining)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี หลั ก การ และสถาปั ต ยกรรมของคลั ง ข้ อ มู ล
เทคนิคการใช้ข้อมูลในคลังข้อมูล แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นหา
ความรู้จ ากฐานข้อมูล แนวคิดและขั้นตอนวิธีก ารทาเหมืองขอมูล
การเตรี ย มข้ อ มู ล การจ าแนกข้ อ มู ล การจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของข้อมูล กรณีศึกษาเกี่ยวกับคลังข้อมูล
และการทาเหมืองข้อมูลธุรกิจ

สาหรับธุรกิ จ อัจ ฉริย ะและเพื่ อสนั บ สนุ น การตั ด สิน ใจ การพั ฒ นา
แบบจาลองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ บทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล กรณีศึกษาธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในองค์กร ระบบสารสนเทศสาหรับผู้จัดการระดับสูงและ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจอั จฉริยะและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
214342 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3(3-0-6)
(Advanced Statistics for Data Analytics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สหสัมพันธ์พหุคูณ สหสัมพันธ์แยกส่วน สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอล การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนพหุ คู ณ การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนร่ ว ม การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม

214321 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Application Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญ องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมของการ
เขี ย นโปรแกรมบนเบราว์ เ ซอร์ การสร้ า งเว็ บ เพจขั้ น พื้ น ฐาน
การเขี ย นโปรแกรมบนเบราว์ เ ซอร์ แ บบต่ า งๆ การเรี ย กใช้ ง าน
ออบเจ็กต์ต่างๆ วิธีการหาข้อผิดพลาดและการแก้ ไขข้อผิด พลาด
รวมทั้งการประยุก ต์ใช้งานกั บฐานข้อมูล การจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และกรณีศึกษา การประยุกต์การเขียน
โปรแกรมบนเบราว์เซอร์สาหรับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

214343 กระบวนการธุรกิจและการวางแผน
3(2-2-5)
ทรัพยากรองค์กร
(Business Processes and Enterprise
Resource Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ ย วกั บการจัดการธุรกิ จ และกระบวนการทาง
ธุ ร กิ จ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ วิ ส าหกิ จ
วิ ธี ก าร เครื่ อ งมื อ และที ม งานในการพั ฒ นา ระบบการวางแผน
ทรัพยากรขององค์กร การศึกษาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในองค์กร
การพัฒนาและปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ กรณีศึกษาในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในองค์กร

214341 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Business Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ ย วกั บธุรกิ จ อัจ ฉริย ะและระบบสนั บสนุ น การ
ตัดสินใจ ประเภทและกระบวนการตัดสินใจ ลัก ษณะสารสนเทศ
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214344 การวิเคราะห์และการจินตทัศน์ข้อมูล 3(3-0-6)
ขนาดใหญ่
(Big Data Analytics and Visualization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ แ ละการจิ น ตทั ศ น์ ข้ อ มู ล
ขนาดใหญ่ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การนาเข้าข้อมูลและการ
ประมวลผลข้อมู ล การสร้างตัวแบบข้อ มู ล การจินตทัศน์ ข้ อ มู ล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ การวิ เ คราะห์ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล

214244 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกั บกระบวน
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบจาลองทางธุรกิจและ
การสร้างคุณ ค่าของบริก ารดิจิทัล ทฤษฎีราคา การตลาดและการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล การวิเคราะห์ต้นทุนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีท ดแทนกั บเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล อิทธิพลของ
เศรษฐกิจดิจิทัล

214494 สัมมนาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล 2(2-0-4)
(Seminar in Business Intelligence
and Data Analytics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสัมมนาตามหัวข้อกาหนดของธุรกิจอัจฉริยะและการ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
เว็บ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ผลกระทบด้านต่าง ๆ และกรณีศึกษาการจัดการระบบ
สารสนเทศในองค์การต่าง ๆ

214245 การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
(Human Resource Management in
the Digital Age)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล
กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนกาลังคนและการ
เปลี่ยนแปลง การสรรหาและการรักษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารสุขภาพและความเสี่ยง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

214495 โครงงานธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล 4(0-8-0)
(Project in Business Intelligence
and Data Analytics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบและพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ตามหั ว ข้ อ ก าหนด เช่ น ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
สาหรับองค์การ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดเก็บและค้นหา
ข้อมูลบนเว็บ คลังข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย และการใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ส าหรั บ การจั ด การธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะและการ
วิเคราะห์ข้อมูล

214246 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด กระบวนการจัดการทางการตลาด ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด กลยุทธ์และแผนการตลาดดิจิทัล ช่องทาง
การตลาดดิจิทัล เทคโนโลยีโฆษณาดิจิทัล แพลตฟอร์มการบริหาร
การตลาดดิจิทัล การเลือกตลาดเป้าหมายและการกาหนดตาแหน่ง
ในตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา และการส่งเสริม
การตลาด
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วิเคราะห์ต้ นทุ น ปริมาณ และก าไร การวางแผนก าไร การใช้ ข้ อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ

214247 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
3(2-2-5)
(NoSQL Database)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ฐานข้ อ มู ล แบบโนเอสคิ ว แอล
แนวคิดและคุณลักษณะของฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล ชนิดของ
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล แบบจาลองข้อมูลของฐานข้อมูลแบบ
โนเอสคิ ว แอล ฐานข้ อ มู ล แบบคี ย์ - แวยู ฐานข้ อ มู ล เอกสาร
ฐานข้อมูลแบบคอลัมน์ -แฟมิลี ฐานข้อมูลแบบกราฟ การย้ายเค้า
โครงร่าง เทคโนโลยีสมัย ใหม่สาหรับการจัดการระบบฐานข้อมูล
แบบโนเอสคิวแอล และกรณีศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
แบบโนเอสคิวแอลในองค์การ

214347 หลักการปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Principles of Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้
โครงสร้างความจา กลไกการหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะ
เป็นและเทคนิคการค้นหา ทฤษฎีเกม การวางแผน การเรียนรู้ของ
เครื่อง การคานวณเชิงวิวัฒนาการ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรกศาสตร์คลุมเครือ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

214345 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 เ คราะห์ แ ละการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 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

214348 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

214346 การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Fundamental of Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาจากัดความ ลั ก ษณะ และแนวคิ ด ขั้ น พื้ น ฐานของการ
บัญชี หลักการบัญชีคู่ สมการบัญชี การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
หนี้สินและทุน งบการเงินและความหมายของงบการเงิน งบต้นทุนการ
ผลิต และการคานวณต้นทุนสินค้า แนวคิดของการบัญชีเพื่อการจัดการ
การวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุน การบัญชีต้นทุนรวมและต้นทุนผัน
แปร ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนการผลิต การ

214349 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
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการดาเนินงาน การ
จัดการกาลังการผลิต การวางแผนการดาเนินงาน เช่น แผนการขาย
และดาเนินงาน ตารางการผลิตหลัก การจัดตารางการผลิต แผน
ความต้องการวัสดุ การจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงเหลือ และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์
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214441 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้
3(2-2-5)
(Knowledge Base Management Technology)
วิชาบังคับก่อน : 214203 การจัดการความรู้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานความรู้
เทคโนโลยี
สมัยใหม่สาหรับการพัฒนาระบบฐานความรู้ การกาหนดตัวแทนองค์
ความรู้ การจัดทาดัชนี การจาแนก การจัดเก็บและการค้นคืนองค์
ความรู้ เทคโนโลยีการค้นคืนตามความหมาย กรณีตัวอย่าง การ
จัดการฐานความรู้ในองค์การต่าง ๆ

214350 การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อสังคม
3(3-0-6)
(Social Media Content Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาสื่ อ สั ง คม
ข้อมูลสื่อสังคม แหล่งข้อมูลสื่อดิจิทัลสาหรับการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ
สังคม เครื่องมือสาหรับสื่อสังคม อาทิ การติดตามสื่อสังคม การ
บริหารจัดการสื่อสังคม การตลาดสื่อสังคม และการวิเคราะห์สื่อ
สังคม กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อสังคม ได้แก่ การระบุข้อมูล
การแปลงข้ อ มู ล การสร้ า งแบบจ าลองข้ อ มู ล และการตี ค วาม
สารสนเทศ กรณีศึกษาของการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อสังคม

214483 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ
3(3-0-6)
และการวิเคราะห์ข้อมูล 1
(Special Topics in Business Intelligence and
Data Analytics I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หั ว ข้ อ พิ เ ศษที่ อ ยู่ ในความสนใจ ในปั จ จุ บั น แ ละ
ความก้าวหน้าทางธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจยัง
มิได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร

214351 คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
3(2-2-5)
(High Performance Computing)
วิชาบังคับก่อน : 214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ 1
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง การโปรแกรม
ตามมาตรฐานเอ็มพีไอและโอเพ่นเอ็มพี การโปรแกรมแบบมัลติเท
รด การประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะของโปรแกรม ไอโอแบบ
ขนาน การคานวณแบบกริด การคานวณแบบคลาวด์ การทนต่อ
ข้ อ ผิ ด พร่ อ ง การจิ น ตทั ศ น์ ข้ อ มู ล แนวโน้ ม ของคอมพิ ว เตอร์
สมรรถนะสูง

214484 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ 3(3-0-6)
และการวิเคราะห์ข้อมูล 2
(Special Topics in Business Intelligence and
Data Analytics II)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หั ว ข้ อ พิ เ ศษที่ อ ยู่ ในความสนใจ ในปั จ จุ บั น แ ละ
ความก้าวหน้าทางธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจยัง
มิได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร

214352 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ 3(3-0-6)
(Digital Technologies and Organizational
Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบของนวัตกรรม
กระบวนการ โครงสร้างองค์การและผลกระทบเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม
สินค้าและบริการ เครื่องมือทางดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
ทักษะเชิงนวัตกรรมสาหรับองค์การ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ
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214261 สารสนเทศในบริบทสังคม
3(3-0-6)
(Information in the Social Context)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณค่า ความสาคัญ และบทบาทของสารสนเทศต่อบุคคล
องค์การและสังคม ลักษณะของสังคมสารสนเทศ อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการสารสนเทศ การถ่ายทอดสารสนเทศ ความเปลี่ยนแปลงของ
สั งคม อั นเนื่ องมาจากเทคโนโลยี สารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร และระบบสารสนเทศแห่ งชาติ สถาบั น
สารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศ จริยธรรมและตลาดงานสารสนเทศ

ความสาคัญของผู้ใช้ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ของสถาบั น
บริ ก ารสารสนเทศ การก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย และกลุ่ ม ผู้ ใ ช้
แบบจาลองพฤติกรรมสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการและ
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดสรรบริการและนาส่งสารสนเทศที่
เหมาะสม การศึกษาผู้ใช้ การส่งเสริมการใช้และการให้การศึกษาแก่
ผู้ใช้
214361 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Cataloging of Information Resource)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างข้อมูลเพื่อการใช้งานในระบบสารสนเทศต่ าง
ระบบและผู้ ใ ช้ ต่ า งกลุ่ ม แนวคิ ด พื้ น ฐานและหลั ก เกณฑ์ ก ารท า
รายการและการควบคุมรายการบรรณานุกรม การสร้าง การดูแล
รัก ษา และการประเมินรายการบรรณานุก รม หลัก เกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง
เพิ่มเติม)(เอเอซีอาร์2อาร์) มาตรฐานการลงรายการและการเข้าถึง
ทรัพยากร (อาร์ดีเอ) การบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานของมาร์ค

214262 แหล่งสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Sources)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ขอบเขต และประเภทของแหล่ ง สารสนเทศ
แหล่ ง สารสนเทศท้ อ งถิ่น ความสั ม พั น ธ์ ข องแหล่ ง สารสนเทศกั บ
สถาบันบริการสารสนเทศ การประเมินแหล่งสารสนเทศ
214263 การจัดระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดระบบสารสนเทศ แบบแผน
และระบบการจัดหมวดหมู่ความรู้
การควบคุมการใช้คาศัพท์ ภาษาดรรชนี การปรับใช้เพื่อการสืบค้น
สารสนเทศ
214264 ผู้ใช้สารสนเทศ
(Information Users)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

214362 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
และห้องสมุด
(Information and Library System Analysis and
Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและห้องสมุด หลักการ
วิธีการ และขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ห้องสมุดอัตโนมัติ

3(3-0-6)
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214363 การจัดการบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Service Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดการบริการสารสนเทศโดยเน้นผู้ใช้ หลักการ
ตลาด การประชาสั ม พั น ธ์ และการสื่ อ สารเพื่ อ การจั ด บริ ก าร
การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ การจัดบริการให้ตรงกับความคาดหวัง
การสร้างความพึงพอใจ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

214497 โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด
4(0-8-0)
(Project in Information and Library Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดทาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศ
ศึกษา เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบเอกสารสานักงานอัตโนมัติ
ระบบสารสนเทศท้องถิ่น

214364 ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและห้องสมุด 3(3-0-6)
(Information and Library Databases)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของฐานข้อมู ลในงานสารสนเทศและห้อ งสมุ ด
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ต่าง ๆ กระบวนการและขั้นตอน
การวิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศและ
ห้องสมุด

214265 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
สารสนเทศ
(Collection Development and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและกระบวนการในการพั ฒ นาทรั พ ยากร
สารสนเทศให้ เ หมาะสมกั บ ชุ ม ชน และห้ อ งสมุ ด แต่ ล ะประเภท
การศึกษาชุมชน การกาหนดนโยบาย การคัดเลือก การคัดออก และ
การประเมิ น ผล แนวโน้ ม และประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ

214365 ห้องสมุดดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Libraries)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและโครงสร้ า งพื้ น ฐานของห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล
ประเภทและรูปแบบของเนื้อหาดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรและการ
แปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล การสร้างตัวแทนและจัดระบบความรู้ การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล
การจั ด การการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรของห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล การใช้ ง าน
เมทาดาทาร่วมกัน ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ

214266 เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและห้องสมุด 3(2-2-5)
(Technology in Information Work and Library)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุ ณ ค่ า และผลกระทบของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ต่ อ งาน
สารสนเทศและห้องสมุด การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการ
จั ด การสารสนเทศ การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ ส าหรั บ การจั ด การ
สารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด

214496 สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด
2(2-0-4)
(Seminar in Information and Library Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสั มมนาตามหั วข้ อที่ คั ดสรร และกรณี ศึ กษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศศึกษา
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214267 การจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป
3(3-0-6)
(Indexing and Abstracting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและการจัดทาตัวแทนสารสนเทศ ศัพท์ควบคุม ศัพท์
อิสระ การจัดทาดรรชนี สาระสังเขป ของทรัพยากรสารสนเทศและความรู้
การพัฒนาธิซอรัส ประเภทของดรรชนีและสาระสังเขป ปัจเจกวิธาน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป โอกาส
ทางวิชาชีพของนักทาดรรชนีและสาระสังเขป
214268 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

214368 การจัดการสารสนเทศสื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Mass Media Information Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ลักษณะ และประเภทของสารสนเทศสื่อมวลชน
แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพร่
และให้บริการ การสงวนรัก ษาดิจิทัล และการอนุรัก ษ์สารสนเทศ
สื่อมวลชน
214369 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
3(3-0-6)
(Office Information Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใช้
ในการรวบรวม และจัดการเอกสาร และสารสนเทศขององค์การ ระบบ
การจัดเก็บสารสนเทศสานักงาน เทคโนโลยีในการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศสานักงาน

214366 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
214367 เมทาดาทา
(Metadata)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เมทาดาทาในยุคดิจิทัล การพัฒนาและการปรับใช้เค้าร่าง
เมทาดาทาในชุมชนสารสนเทศที่แตกต่างกัน การขึ้นทะเบียนเมทา
ดาทา ออนโทโลยี มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

214370 การออกแบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
และการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
(Information Design and Desktop Publishing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วกั บ การออกแบบสารสนเทศ และการ
นาเสนอสารสนเทศในบริบทดิจิทัล ประกอบด้วย องค์ประกอบใน
การออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบ ทฤษฎีสี หลักการออกแบบ
และจั ด หน้ า สิ่ ง พิ ม พ์ เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ แ บบตั้ ง โต๊ ะ การสร้ า ง
ภาพกราฟิก การผลิตสื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ

3(3-0-6)
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แนวคิด หลักการ และวิธีการในการออกแบบระบบการ
สอน หลักการและเทคนิค การออกแบบบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ
การประเมินผลบทเรียน

214371 การทารายการสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Cataloging of Digital Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานและหลักเกณฑ์การทารายการสื่อ ดิจิ ทัล
หลักเกณฑ์การลงรายการแบบ แองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
(ฉบับแก้ ไขปรับปรุงเพิ่ มเติม)(เอเอซี อาร์ 2อาร์) มาตรฐานการลง
รายการและการเข้าถึงทรัพยากร (อาร์ดีเอ) การบันทึกข้อมูล ตาม
มาตรฐานของมาร์ค

214375 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Information Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ลัก ษณะ และประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพร่
และให้บริการ การอนุรักษ์และบารุงรักษาสารสนเทศท้องถิ่น

214372 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
3(3-0-6)
(Economics of Information)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในสารสนเทศ ทฤษฎี
ผู้บริโภคและอุปสงค์ ต้นทุนการผลิต และอุปทานตลาด ดุลยภาพทาง
เศรษฐกิจ ตลาดสารสนเทศและผลกระทบภายนอก สารสนเทศในฐานะ
เป็นสินค้าสาธารณะ ค่าธรรมเนียมสิทธิ การใช้มูลค่าของเวลา การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์
และบริการสารสนเทศ

214376 การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ
3(3-0-6)
ทางพิพิธภัณฑ์
(Archive and Museum Object Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ จดหมายเหตุ แ ละวั ต ถุ ท าง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จดหมายเหตุ แ ละวั ต ถุ ท างพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นองค์ ก ารและ
สถาบันต่าง ๆ การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพร่และให้บริการ
จดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณ ฑ์ การสงวนรักษาสารสนเทศ
ดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์

214373 การปรับแต่งสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Consolidation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการประมวลสารสนเทศสาเร็จรูปหรือแปรรูปให้
ตรงกับลักษณะ และความต้องการของผู้ใช้ให้พร้อมใช้งาน การ
คัดเลือก ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดรูปแบบ เผยแพร่และ
นาส่งด้วยวิธีการอันเหมาะสม
214374 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
(Computer Based Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

214377 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Management of Information Service Institutes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดการสถาบันบริก ารสารสนเทศ การวางแผน
และการก าหนดนโยบาย การจั ด การบุ ค ลากร การเงิ น อาคาร
ครุ ภั ณ ฑ์ การจั ด การความเปลี่ ย นแปลง การสื่ อ สารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการ การจัดทาเอกสารและระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การประกันคุณภาพ การวัด
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3(3-0-6)
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214461 การวิจัยและการประเมินผลงานสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Research and Evaluation of
Information Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด กระบวนการ สถานภาพการวิจัย และการ
ประเมินผลงานสารสนเทศ การเลือกใช้วิธีวิจัย และวิธีประเมินผล
เพื่อศึกษาประเมินศูนย์สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการ
สารสนเทศ แหล่งข้อมูล งานวิจัยและงานประเมินผล การอ่าน แปลผล
และประยุกต์ผลไปปฏิบัติ

204490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิค ในการสมั ครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้ พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การไปปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ การสร้ า งความมั่ น ใจใน
ตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ
ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนา
บุคลิกภาพ

214485 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับสารสนเทศ
3(3-0-6)
และห้องสมุด 1
(Special Topics in Information
and Library Work I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หั วข้ อ พิ เ ศษที่ อ ยู่ ในความสนใจ ในปั จ จุ บั น แ ละ
ความก้าวหน้าทางสารสนเทศและห้องสมุด ซึ่งอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้
ในหลักสูตร

204491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด
และรายวิชา 204490 เตรียมสหกิจศึกษา
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชี พ เต็ ม
เวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว 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
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิ ชา เพื่อทาการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเ ทศ และพนักงานที่
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ

214486 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับสารสนเทศ
3(3-0-6)
และห้องสมุด 2
(Special Topics in Information
and Library Work II)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หั วข้ อ พิ เ ศษที่ อ ยู่ ในความสนใจ ในปั จ จุ บั น แ ละ
ความก้าวหน้าทางสารสนเทศและห้องสมุด ซึ่งอาจยังมิได้ถูกบรรจุ
ไว้ในหลักสูตร
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ความหมาย และความสาคัญของการออกแบบทัศนสาร
กระบวนการออกแบบและการสร้ า งทั ศ นสาร ได้ แ ก่ การศึ ก ษา
ค้นคว้า การออกแบบแบบร่าง การทบทวนและปรับปรุง และการ
นาไปใช้ การถ่ายภาพ การสื่อความหมายด้วยภาพและตัวอักษร
จริยธรรมในการออกแบบ การฝึกทักษะการสร้างทัศนสารโดยใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่

204492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 204491 สหกิจศึกษา 1
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชี พ เต็ ม
เวลาเสมือนเป็นพนัก 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
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเ ทศ และพนัก งานที่
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ

224221 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์ 3(3-0-6)
(On-line News Writing and Reporting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวชั้นต้น (ข่าวตามเนื้อผ้า)
หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวชั้นสูง (ข่าวตีความ ข่าวสีสัน และ
ข่ า วเชิ ง สื บ สวนสอบสวน) ลั ก ษณะการผลิ ต ข่ า วในสื่ อ เดิ ม
องค์ประกอบและการจัดทาสื่อผสม กระบวนการแสวงหา รวบรวม
ข้ อ มู ล และการสั ม ภาษณ์ โ ดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
หลักการรายงานและการเขียนข่าวสาหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์
การฝึกทักษะการสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์

204493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 204492 สหกิจศึกษา 2
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชี พ เต็ ม
เวลาเสมือนเป็นพนัก 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
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเ ทศ และพนัก งานที่
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ

224222 การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
(Writing for Digital Media Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บทบาทหน้า ที่
ผู้เขีย นบท การสื่อความหมายของสื่อดิจิทัล หลัก การเขีย นบทให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่อดิจิทัล สื่อดิจิทัลและผู้รับสารดิจิทัล
การแสวงหาแนวคิด การพัฒนาโครงเรื่อง มุมมองในการเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ การใช้ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงในการเล่าเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการ
เขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล

224201 หลักการออกแบบทัศนสาร
3(3-0-6)
(Principles of Visual Message Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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224223 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 1
3(1-4-4)
(Technology of Digital Media Production I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการออกแบบและการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ด้วยระบบดิจิทัล ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอน
การผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
การผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารอิเล็กทรอนิก ส์ ข้อดี
และข้อจากัดของแต่ละโปรแกรม การฝึกทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการผลิตสื่อดิจิทัลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

224321 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน
3(1-4-4)
สาหรับโปรแกรมประยุกต์
(Technology of Animation Production for
Application)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับแอนิเมชัน เทคนิคและขั้นตอนการสร้าง
แอนิ เ มชั น การใช้ เ ทคโนโลยี ปั จ จุ บั น ในการออกแบบและผลิ ต
แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ แสง เสีย ง และการควบคุมกล้ อ งใน
แอนิเมชัน การประยุกต์ใช้แอนิเมชันในโปรแกรมประยุกต์ การฝึก
ทัก ษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างแอนิเมชัน สาหรับโปรแกรม
ประยุกต์

224224 ทฤษฎีการสื่อสารร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Communication Theory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พั ฒ นาการและกระบวนทั ศ น์ ข องทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร
แนวคิด ทฤษฎี และแบบจาลองการสื่อ สารร่วมสมัย มุมมองของ
ทฤษฎีการสื่อสารตามแนวคิดตะวันออกและตะวันตก ผลกระทบ
ข้อจากัด การประยุกต์ใช้ และแนวโน้มของทฤษฏีการสื่อสารและ
การวิจัย

224322 การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 3(3-0-6)
(Human-Centered Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย แนวคิดและที่มาของการออกแบบที่มีมนุษย์
เป็นศูนย์กลาง กระบวนการการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
บทบาท และผลกระทบของการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางที่มี
ต่ อ สั ง คม การฝึ ก ทั ก ษะการออกแบบที่ มี ม นุ ษ ย์ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล และสื่อปฏิสัมพันธ์
224323 ธุรกิจสื่อดิจิทัลและผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
(Digital Media Business and Entrepreneurs)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดของธุรกิจสื่อดิจิทัล โครงสร้างของ
อุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ สื่ อ ดิ จิ ทั ล กระบวนการทางความคิ ด ของ
ผู้ประกอบการและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะ
ของผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ การประเมิ น จุ ด แข็ ง
จุ ด อ่ อ น ทั ก ษะและทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ของผู้ ป ระกอบการ การ
ตระหนักและประเมินโอกาสทางธุรกิจสื่อดิจิทัล การเริ่มต้นธุรกิจสื่อ
ดิ จิ ทั ล และการจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ สื่ อ ดิ จิ ทั ล นโยบายของรั ฐ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

224225 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2
3(1-4-4)
(Technology of Digital Media Production II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ใ นระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ การ
ออกแบบและการผลิ ตสื่ อ วิ ทยุก ระจายเสี ย งดิจิ ทั ล วิทยุโ ทรทั ศ น์
ดิ จิ ทั ล และภาพยนตร์ ดิ จิ ทั ล (ขนาดสั้ น ) ขั้ น ตอนก่ อ นการผลิ ต
ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต การฝึกทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในระบบดิจิทัลเพื่อการผลิตสื่อวิท ยุกระจายเสียงดิจิ ทัล
วิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล และภาพยนตร์ดิจิทัล (ขนาดสั้น)
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224324 หลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Principles of Interactive Media Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด และหลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์ รูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธ์ ประเภทของสื่อปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์ใน
ปัจ จุบัน เทคโนโลยีความเป็ นจริง เสริม เทคโนโลยีค วามเป็ น จริ ง
เสมือน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสาร การ
ประเมินสื่อปฏิสัมพันธ์ แนวโน้มสื่อปฏิสัมพันธ์

แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ เ คราะห์ แ ละ
วิพากษ์สื่อ รวมถึงทฤษฎีสังคมวิทยา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีสัญญะวิทยา การวิเคราะห์และวิพากษ์
บทบาท หน้าที่ และการดาเนินงานของสื่อในยุคดิจิทัล สื่อกับความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การฝึ ก ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์ สื่ อ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน และนาเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
224251 การสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมการสื่อสารธุรกิจด้านการอ่าน พูด เขียน และ
การวิเคราะห์ การควบคุม พฤติกรรมการสื่อสาร การสื่อสารธุรกิจ
ระดับบุคคล การสื่อสารธุรกิจระดับกลุ่ม และการสื่อสารธุรกิจระดับ
มวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมธุรกิจด้วยวิธีอื่น
การสื่อสารธุรกิจผ่านสื่อดิจิทัล

224492 สัมมนานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
2(2-0-4)
(Seminar in Digital Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อภิ ป ราย และวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ นิ เ ทศศาสตร์
ดิ จิ ทั ล การบรรยายพิ เศษจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในเรื่อ งที่ คั ด สรร การ
บรรยายและอภิปรายโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา
224493 โครงงานนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
4(0-8-0)
(Project in Digital Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ วางแผน และการผลิตโครงงานนิเทศศาสตร์
ดิ จิ ทั ล ตามหั ว ข้ อ ก าหนด เช่ น ชุ ด การวิ เ คราะห์ และการผลิ ตข่าว
ออนไลน์ ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชุดรายการวิทยุโทรทัศน์
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน เว็บไซต์ และสื่อปฏิสัมพันธ์
224250 การวิเคราะห์และวิพากษ์สื่อ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
(Media Analysis and Criticism in
Current Situation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

224252 จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Psychology of Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระเบียบวิธีการทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการสื่อสารของ
มนุษย์ หลักการการรับรู้และการเรียนรู้ บุคลิกภาพ ความผิดปรกติ
และการปรับตัวในด้ า นการสื่อ สาร จิตวิทยาการสื่อสารระหว่ า ง
บุคคล จิตวิทยาการสื่อสารทางสังคม จิตวิทยาการสื่อสารมวลชน
และจิตวิทยาการสื่อสารดิจิทัล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับจิตวิทยาในการสื่อสาร

3(3-0-6)
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ลั ก ษณะทางภู มิ ป ระเทศ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน พัฒนาการของ
สื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อ
ใหม่ โครงสร้างองค์ก าร การเป็นเจ้าของ นโยบาย กฎหมาย และ
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสื่อในประเทศสมาชิก บทบาทของนัก
สื่อสารมวลชนในกลุ่มอาเซียน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกติกาใน
การสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก

224351 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ และวิธีการของการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ และปัจจัยในการสื่อสาร
การตลาดแบบบู ร ณาการ การก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละเครื่ อ งมื อ การ
สื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดแบบไวรั ส
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เครื อ ข่ า ยสื่ อ มวลชนและชุ ม ชนสั มพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การประยุก ต์หลัก การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสถาบั น
องค์กรและชุมชน การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ

224354 การสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(International and Intercultural Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม การ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารต่างวั ฒนธรรม บทบาทของ
ความรู้และทักษะด้านวัฒนธรรมในการสื่อสาร ทั้งระดับบุคคล สังคม และ
ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาและการฝึกทักษะการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง

224352 การวิเคราะห์ผู้รับสารและผู้ใช้สื่อดิจิทัล 3 ( 3- 0- 6)
(Audience and Digital Media User Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้รับสาร ความหมาย และ
ความสาคัญของการวิเคราะห์ผู้ใช้สื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการออกแบบ
ผลิ ต และเผยแพร่ ส ารทางสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างธุรกิ จ
สังคม และประชานิเทศ เทคนิคการวิจัยผู้รับสารและผู้ใช้สื่อดิจิทัล
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้รับสารและ
ผู้ใช้สื่อดิจิทัล
224353 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน
(Media in ASEAN)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

224355 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
ทางสื่อดิจิทัล
(Advertising and Public Relations
on Digital Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฏี ก ารโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ์
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ ย วธุรกิ จ การโฆษณาและประชาสัม พั นธ์ ท างสื่ อ
ดิจิทัล กระบวนการวางแผน ผลิต เผยแพร่ ชิ้นงานโฆษณาและ
ประชาสั ม พั น ธ์ บ นสื่ อ ออนไลน์ การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ตั ว อย่ า ง
โฆษณาและกรณีศึกษาโครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์

3(3-0-6)
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224360 พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ 3(3-0-6)
(Behavior and Organizational Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ขอบข่ายและตัวแปร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คลในองค์ ก าร พฤติ ก รรมการ
รวมกลุ่ ม และการจั ด การความขั ด แย้ ง ระหว่ า งกลุ่ ม วั ฒ นธรรม
องค์ ก าร ผู้ น าและภาวะผู้ น าลั ก ษณะและกระบวนการสื่ อ สารใน
องค์การ ประเภทของการสื่อสารในองค์การ ปัญหาและอุปสรรคของ
การสื่อสารในองค์การในยุคดิจิทัล

224356 การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม
3(2-2-5)
(Media Management for Social Engagement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ ย วกั บพันธกิ จ ทางสังคม แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนสื่อและการเผยแพร่ การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการวาง
แผนการจัดการสื่อ การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและสภาพแวดล้อม
ของกลุ่มชุมชน กลยุทธ์การเผยแพร่ผ่านสื่ อไปยังกลุ่มเป้าหมาย การ
ทาแผนปฏิบัติการ การดาเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุง
แผน กรณีศึกษาในอดีตและปัจจุบัน ฝึกทักษะในการจัดการสื่อเพื่อ
พันธกิจทางสังคม

224361 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Communication Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขอบเขตของนิ เ ทศศาสตร์ การปริ ทั ศ น์ ว รรณกรรม
แหล่งข้อมูลทางนิเทศศาสตร์ เทคนิคการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ รวมถึง
การวิจัย เชิงพรรณนา การวิจัย เชิงสารวจ การหาประชามติ การ
วิเคราะห์เนื้อหาและการวิจัยพฤติกรรม ระเบียบและขั้นตอนของการ
วิจัยทางนิเทศศาสตร์ เทคนิคการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการนาเสนอผลการวิจัย

224357 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง
3(1-4-4)
(Advanced Technology of Digital Media
Production)
วิชาบังคับก่อน : 224222 การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล
224225 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2
หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อการออกแบบและผลิตสื่อ
ดิจิทัลขั้นสูง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้างภาพ
การตัดต่อ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้แสง การควบคุม กล้อง
การควบคุมแสงและเสียง การฝึกทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง

224362 สื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3(3-0-6)
(Digital Media for People with Special Needs)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มนุ ษย ปั จ จั ย ก าร รั บรู้ ข อ ง มนุ ษย์ ลั ก ษณ ะ แ ละ
ความสามารถของประสาทสัมผัสของมนุษย์ การรู้จาและความจา
ของมนุ ษ ย์ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น
เด็ก คนสูงอายุ และคนพิการ การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลที่มี
ความต้ อ งการพิ เ ศษ การทดสอบสื่ อ ดิ จิ ทั ล กั บ ผู้ ใ ช้ กรณี ศึ ก ษาที่
เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

224359 การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Translation for Communications)
วิชาบังคับก่อน : 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
ทฤษฎีการแปลและการเรีย บเรียง หลักการและเทคนิค
การแปลข้อความที่ ปรากฏในสื่ อจากภาษาอัง กฤษเป็ น ภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อธรรมเนียม
นิยม และสื่อดิจิทัล การใช้และข้อจากัดของเครื่องแปลภาษา
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224363 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันขั้นสูง 3(1-4-4)
(Advanced Technology of Animation
Production)
วิชาบังคับก่อน : 224321 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันสาหรับ
โปรแกรมประยุกต์
หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การใช้เทคโนโลยีในปัจ จุบันเพื่อการออกแบบและผลิ ต
แอนิเมชันขั้นสูง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้าง
ภาพ การตัดต่อ การควบคุมการเคลื่อนไหวที่มีความซับซ้อน ระบบ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบเพื่ อ เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ 3 มิ ติ การฝึ ก ทั ก ษะการผลิ ต
แอนิเมชันขั้นสูง

235101 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การและการ
จัดการ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การ
แก้ปัญ หา การจัด องค์ก าร การจัด การทรัพ ยากรบุค คล การนา
และการควบคุมในองค์การสมัยใหม่
235102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Introduction to Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ
อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อการประกอบธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ธุรกิจใหม่และ
ภาวการณ์ประกอบการและความสาคัญของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หน้าที่ทางธุรกิจในด้านการตลาด การผลิ ต การบริหาร
องค์การ การจัดการการเงินและการจัดทาแผนธุรกิจเบื้องต้น

224480 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
(Independent Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ค้นคว้าศึกษาหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานสารสนเทศตามความสนใจของนักศึกษา
รายบุคคล โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
224481 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 1 3(3-0-6)
(Special Topics in Digital Communication I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หัวข้อพิเศษที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน และ
ความก้าวหน้าทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ซึ่งอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร

235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
4(4-0-8)
(Business Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลาดับและอนุก รม พีชคณิตเมตริก ซ์ ความสัมพันธ์และ
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 กณมิต ิ การ
ประยุก ต์ใ ช้ก ับ สมการและกราฟ การหาค่า เปลี ่ย นแปลงและ
ค่าสูงสุดต่าสุดและการประยุกต์ใช้ใน ทางธุรกิจ อิ นทิกรัลและการ
ประยุกต์ใช้หาพื้นที่และปริมาตร และกาหนดการเชิงเส้น

224482 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2 3(3-0-6)
(Special Topics in Digital Communication II)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หั วข้ อ พิ เ ศษที่ อ ยู่ ในความสนใจ ในปั จ จุ บั น แ ละ
ความก้าวหน้าทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ซึ่งอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร
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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
ทางธุรกิจ การนาเสนอทางธุรกิจ ทักษะการพูด การสื่อสารในการ
จัดการทีมและการโน้มน้าวใจผู้อื่น

235104 สถิติธุรกิจ
4(4-0-8)
(Business Statistics)
วิชาบังคับก่อน : 235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน ค่า
ความแปรปรวนของประชากรเดียวและสองประชากร การทดสอบ
ไคสแควร์
235105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
(Microeconomics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคา ปัจ จัย ก าหนดอุป สงค์แ ละ
อุปทานของสินค้า ทฤษฎีพฤติก รรมผู้บริโ ภค พฤติก รรมการผลิต
ต้นทุนการผลิต โครงสร้างของตลาดและการกาหนดราคาสินค้าใน
ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่ สมบูรณ์ ประสิทธิภาพการ
จัดสรรทรัพยากรการผลิ ตในตลาดที่มีก ารแข่งขั น สมบูรณ์ ตลาด
ปัจจัยการผลิตและมูลค่าปัจจุบันของทุนและการลงทุน

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
องค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทางาน ภาวะผู้นา การจูงใจ พล
วัตรของกลุ่ม การทางานเป็นทีม และคุณภาพชีวิตในการทางาน

235106 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
(Macroeconomics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยรายได้ ประชาชาติ พฤติกรรม
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 พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย
การวางต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละส่ ว นประสมการตลาด ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าและการ
ส่งเสริมการตลาด
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235202 การจัดการการดาเนินงาน
4(4-0-8)
(Operations Management)
วิชาบังคับก่อน : 235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
บทนาเกี่ยวกั บการจั ดการการด าเนิ นงานและกลยุ ทธ์ การ
ด าเนิ นงาน การออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ การออกแบบกระบวนการ
ดาเนินงาน การวางแผนกาลังการผลิต การจัดการโครงการ การเลือก
ทาเลที่ตั้ง การวางแผนและควบคุมการดาเนินงาน การจัดการสินค้าคง
คลังและการจัดการคุณภาพ

235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Quantitative Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการตัดสินใจกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจ ทฤษฎี ก ารแข่ งขัน เทคนิคการพยากรณ์ การ
กาหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการกาหนดงาน ตัวแบบ
แถวคอย ตัวแบบการจาลองสถานการณ์และการวิเคราะห์มาร์คอฟ
235111 การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์
2(2-0-4)
ระหว่างบุคคล
(Personal and Relationship Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของอุปนิสัยของบุคคลที่มีประสิทธิผล อุปนิสัยของ
บุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การเข้ า ใจตนเอง การตั้ ง เป้ า หมาย การ
วางแผนและการบริหารเวลาเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการเรียน
ศักยภาพการเป็นผู้นาของบุคคล การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่ าง
บุคคลและทักษะด้านสังคมที่จาเป็นในชีวิตประจาวันและการทางาน
เป็นทีม

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

235201 การบัญชีการเงิน
4(4-0-8)
(Financial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิ น วงจรบัญชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด
บัญชี การจัดทางบการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงินของธุรกิจ การบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้า การบัญชี
สาหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

235204 การเขียนโปรแกรมประยุกต์สาหรับธุรกิจ 3(3-0-6)
(Programming for Business Application)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้ นฐานการเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ การประยุ กต์ ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ตารางคานวณและฐานข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการและการตัดสินใจ และการเขียนโปรแกรมเพื่อทางานร่วมกัน
ระหว่างโปรแกรมสาเร็จรูป
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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 การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย การ
เสนอผลการวิจัยแลtการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพธุรกิจ

235205 การบัญชีบริหาร
4(4-0-8)
(Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 235201 การบัญชีการเงิน
แนวคิดของการบัญ ชี บริ ห าร ความหมายและแนวคิ ด
เกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุน
ช่วง การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน ปริมาณ-กาไร ระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจ กรรม
การวางแผนก าไร ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่นและการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การผลิต และการตัดสินใจด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

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

235206 การจัดการการเงิน
4(4-0-8)
(Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : 235201 การบัญชีการเงิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ งบการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ และการวางแผนทางการเงิน ค่า
ของเงินตามเวลา เทคนิคการตัดสินใจจ่ายลงทุน โครงสร้างเงินทุน
และต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนระยะยาว
และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

235221 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้ บ ริ โ ภค การวางแผนการตลาด การแบ่ ง ส่ ว นตลาด การเลื อ ก
กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่ง ผลิต ภัณ ฑ์ การจัด การด้า น
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ การจัด การราคา การ
จัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า การสื่อสารทาง
การตลาด การตลาดระหว่างประเทศและจริยธรรมในการจัดการ
การตลาด

235207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และองค์ก รดิจิทัล การใช้ระบบสารสนเทศขององค์ก รในการวาง
แผนการจั ด การและการตั ด สิ น ใจ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
นวั ต กรรม ระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ การเชื่ อ มต่ อ และระบบ
สารสนเทศรวมขององค์ก ร ระบบสารสนเทศที่ เชื่อ มโยงระหว่ า ง
องค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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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 การจัดการโลจิสติกส์ สาหรับสินค้ารับคืนต้นทุน
โล
จิสติกส์และการประเมินความสามารถของห่วงโซ่อุปทาน

235222 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
วิชาบังคับก่อน : 235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เบื้องต้น
พฤติก รรมของผู้บริโภคกับกลยุทธ์ทางการตลาด ความ
หลากหลายข้ามวัฒนธรรม ประชากรศาสตร์และการแบ่งชั้นทาง
สังคม วัฒนธรรมย่อย ค่านิย ม ครอบครัวและการใช้ในครัว เรื อ น
อิทธิพลของกลุ่มกับพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ การเรียนรู้ ความจา
และการกาหนดตาแหน่งของสินค้า การจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์
ทัศนคติและอิทธิพลของทัศนคติ นิยามเกี่ยวกับตัวบุคคลกับรูปแบบ
การใช้ ชี วิ ต อิ ท ธิ พ ลของสถานการณ์ กระบวนการตั ด สิ น ใจของ
ผู้บริโภคและการตระหนักรู้ปัญหา

235252 การบริหารการจัดซื้อจัดหาและ
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
(Procurement and Suppliers Relationship
Management)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
กระบวนการจั ดซื้อจั ดหาและบริ หารความสั มพั นธ์ กั 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 การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคาและการบริหาร
ราคา

235253 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
(Warehouse and Distribution Management)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
กระบวนการจัดการคลังสิ นค้ าประกอบด้ วย การเลือก
อุปกรณ์การจัดเก็บและการยกขนสินค้า การจัดการพื้นที่ใช้งาน การ
บริหารทรัพยากรคลังสินค้า เทคนิคการจัดการการไหลเวีย นของ
สินค้า รูปแบบและการบริหาร การกระจายสินค้า การจัดตารางเวลา
และก าหนดเส้ น ทาง การกระจายสิ น ค้ า และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า

235224 ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
(Marketing Channels and Distributions)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ลั ก ษณะของช่ อ งทางการตลาดและการกระจายสินค้า
พฤติก รรมและการจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย การตัดสินใจ
ออกแบบช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย การบริ ห ารช่ อ งทางการจั ด
จาหน่ายและการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกั บวัตถุประสงค์แ ละ
งบประมาณ
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ผู้ประกอบการและความต้องการทางการเงินและการลงทุน
ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการถอนทุนคืน การวิเคราะห์โครงสร้าง
ต้นทุนและความต้องการเงินในการลงทุน การวิเคราะห์ที่มารายได้และ
การสร้างรายได้ การระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์
และประเมินแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์กระแสเงินสด

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

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
ความเป็นเจ้าของ และการบริหารจัดการ) ประเด็นการบริหารธุรกิจ
ครอบครัว ด้า นการวางแผนกลยุท ธ์ การจ้า งงาน การจ่า ย
ค่าตอบแทนและการกากับดูแลธุรกิจ ประเด็นการบริหารครอบครัว
ด้านบทบาทของสมาชิกในครอบครัว วัฒนธรรมและค่านิย มของ
ครอบครัว การจัดการการสื่อสารและความขัดแย้งภายในครอบครัว
และการกากับดูแลครอบครัว ประเด็นการจัดการความเป็นเจ้าของ
ด้า นล าดับ ขั ้น ของความเป็น เจ้า ของธุร กิจ ครอบครัว และ
กระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว

235271 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3(3-0-6)
(New Product Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการพัฒนาและวางแผนการนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่
ตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มและความ
ต้องการของตลาด การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การสร้าง
แนวความคิ ด ผลิ ตภั ณ ฑ์ ใ หม่ การกลั่ นกรองและการประเมิ น ผล
แนวความคิด การออกแบบรูปแบบธุรกิจ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แนวทางการทดสอบตลาด
235272 การตลาดผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurial Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่ การวิเคราะห์
และประเมินโอกาสทางการตลาด การสร้างความแตกต่ างให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด กลยุทธ์การตลาดและการ
เขียนแผนการตลาด การสร้างและบริหารตราสินค้าและการประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด
235273 การเงินผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Finance)
วิชาบังคับก่อน : 235206 การจัดการการเงิน

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
เสริมสร้างจริย ธรรมในองค์ก ารธุรกิ จ การใช้ก รณีศึก ษาเพื่อสร้าง
แนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจ พัฒนาการและความสาคัญของธุรกิจเพื่อสังคม

3(3-0-6)
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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 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาที่ ไม่เป็น
ธรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการของการคิด
ในแบบต่าง ๆ การทาแผนที่ความคิด การคิดเป็นกระบวนระบบ การคิด
เชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิจารณ์ การคิดเชิงสร้ างสรรค์ การคิดเชิ งกล
ยุ ทธ์ การแก้ ปั ญหาและกระบวนการแก้ ปั ญ หา การตั ดสิ นใจและ
กระบวนการตัดสินใจ เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในทางธุรกิจ การตัดสินใจในภาวะความไม่แน่ นอน การ
เปลี่ยนแปลงการตั ดสิ นใจและการใช้แผนภูมิ ทางความคิ ดในรู ปแบบ
ต่างๆ เพื่อประกอบการดาเนินงานต่างๆ ทางธุรกิจ

235303 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
กระแสโลกาภิ วั ต น์ ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ภู มิ เ ศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิ จ
การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การจัดการ
ด้านการตลาด การดาเนินการและการเงินในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ

235306 การเงินบุคคล
3(3-0-6)
(Personal Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การเงิ น 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
แนวคิดภาวะผู้นา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นา การ
ประเมินภาวะผู้นาของตนเอง เทคนิคการพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ทักษะระหว่างบุคคล การพัฒนาทักษะในการพัฒนางาน เน้นการฝึก
ปฏิบัติ กิจกรรมฝึกฝนตนเองและกิจกรรมกลุ่ม

235321 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทและแนวโน้ มของการตลาดดิ จิ ทั ล ประเภทของ
ตลาดดิจิทัล การวางแผนช่องทางและการก 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 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารการตลาด การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์
การออกแบบข้ อ มู ล ข่ า วสาร การเลื อ กช่ อ งทางการสื่ อ สาร การ
วางแผนการสื่ อ สารการตลาด การก าหนดงบประมาณส าหรั บ
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจด้านส่วนประสม การ
สื่อสารการตลาด การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสั ม พั น ธ์ การตลาดทางตรง การประเมิ น ผลการ
จัดการสื่อสารทางการตลาด และการจัดการการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ

235324 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Marketing)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทางการตลาดระหว่ า งประเทศ การ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มระหว่ า งประเทศ การบริ ห ารการตลาด
ระหว่ า งประเทศ ประกอบด้ ว ย กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดระดั บ โลก
สารสนเทศทางการตลาดระหว่างประเทศ นโยบายการตลาดระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ นโยบายสายผลิตภัณฑ์และการ
ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ
235325 การจัดการการขาย
3(3-0-6)
(Sales Management)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
แนวคิดและปรัชญาของการจัดการการขาย ลักษณะของงาน
ขายและประเภทของพนักงานขาย 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 จรรยาบรรณการท าวิ จั ย
การตลาด การกาหนดปัญหาการทาวิจัยการตลาด การออกแบบวิจัย
การตลาด โดยการสารวจจากข้อมูลทุติย ภูมิและวิจัย เชิงคุณ 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
แบบจาลองเชิงพหุ การจัดทารายงาน การวิจัย และการรายงาน
ผลการวิจัย

235326 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
(Service Marketing)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การตลาดบริก าร ผู้ บ ริ โ ภคกับ
การตลาดบริการ ส่วนประกอบของการตลาดบริการ กระบวนการส่ง
มอบบริการ กลยุทธ์และแนวทางการบริหารตลาดบริการ และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริการ
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235327 การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)
(Retailing Management)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการค้าปลีก การวิเคราะห์
สถานการณ์ ข องค้ า ปลี ก การวิ เ คราะห์ ลูก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมายและ
ข่าวสารสารสนเทศ การเลือกทาเลที่ตั้งของกิจการ การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก การจัดการราคา การสื่อสารทางการตลาดและนโยบาย
ส่งเสริมการตลาดค้าปลีก

แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการวั ฒนธรรม
ระหว่างกลุ่ม รูปแบบการสื่อสารวั จนและอวัจนภาษาในการด าเนิ น
ธุรกิจต่างวัฒนธรรม ค่านิยมในวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีผลต่อแนวคิดของ
นักธุรกิจต่างวัฒนธรรม การวิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมใน
มิติต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ
235332 โลจิสติกส์ทางการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับโลจิสติก ส์ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า การแข่งขันด้านเวลา
การขับเคลื่อนโซ่อุปทานด้วยอุปสงค์ การจัดการโลจิสติกส์การตลาด
วิธีการจัดการกระบวนการธุรกิจหลักและวิธีการจัดวางกระบวนการ
ให้เ ข้า กับความต้องการของตลาด ระดับ ของการให้ บริการลูกค้า
และการให้บริการในระดับโลก การดาเนินงานทางโลจิสติกส์ด้วย
ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความน่าเชื่อถือและ การรัก ษา
ความสัมพันธ์ที่ดี

235328 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
(Negotiation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ดและวิ ธี การวิ เคราะห์ ปั ญหาในการเจรจาต่ อรอง
ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการ
เจรจาต่อรอง การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ ทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์สาหรับการจัดการ การวางกล
ยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ให้บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและ
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 ระบบการจัดการสาหรับธุรกิจชุมชน 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
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบ กลยุทธ์การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การนาแผนการจัดการลูกค้าสั มพั นธ์ไปปฏิบัติใช้ การรักษา
ลู ก ค้ า ปั จ จุ บั น การหาลู ก ค้ า ใหม่ และดึ ง ลู ก ค้ า เก่ า การสร้ า ง
ความสั มพั นธ์ ระดั บกลุ่ มส าหรั บกลุ่ มพนั กงานภายในกิ จการ กลุ่ มผู้
จาหน่ายสินค้าและพันธมิตรทางธุรกิจและความสัมพั นธ์กั บลูกค้ าใน
ระยะยาว

235337 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การโฆษณาและการประชาสั ม พัน ธ์ อิทธิพล และ
ความสาคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้บริโ ภค
กระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการและ
รายงานด้านการโฆษณาและ การประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
235338 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
(Introduction to Retail Business)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ลัก ษณะพื้นฐานของธุรกิจ ค้าปลีก ประเภทต่างๆ รูปแบบ
การค้าปลีก การจัดการของร้าน การจัดองค์ก ร การบริก ารลูกค้า
พฤติก รรมการซื้ อของลูก ค้ าและการเจาะกลุ่ม ลูก ค้ าเป้า หมายใน
ธุรกิจค้าปลีก ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจค้าปลีก
และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจค้าปลีก

235335 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Strategy and Policy)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การกาหนดแผนการตลาด
การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด การใช้แบบจาลองทาง
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประมวลความรู้ เทคนิ ค และการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทาง
การตลาด

235339 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
3(3-0-6)
(Merchandising Display and Store Decorations)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
หลักในการจัดแสดงสินค้า และการตกแต่งร้าน ผลกระทบ
จากกิจกรรมดังกล่าวต่อผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดแสดงสินค้า
และการตกแต่งร้าน ทั้งในด้านแสง สี เสียง และภาพ ให้ตอบสนอง
พฤติกรรมของลูกค้าและการเอื้อต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า รวมถึง
การใช้พื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดและ
แนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้านในอนาคต

235336 การจัดการตราสินค้า
3(3-0-6)
(Brand Management)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
แนวคิด เกี ่ย วกับ การจัด การตราสิน ค้า การสร้า งตรา
สิน ค้า การก าหนดต าแหน่ง ของตราสิน ค้า การออกแบบตรา
สินค้า การสร้างลัก ษณะเฉพาะให้กั บตราสินค้า คุณ ค่าตราสินค้า
การรับ รู้ข องผู้บ ริโ ภคเกี่ย วกับ ตราสิน ค้า การสร้า งความสัม พัน ธ์
ระหว่างผู้บริโ ภคกั บตราสินค้า กระบวนการและเครื่องมือสื่อสาร
ตราสินค้า
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รอดของร้านเกี่ยวกับทาเลที่ตั้งที่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม

235341 การบริหารสินค้าสาหรับธุรกิจค้าปลีก
3 (3-0-6)
(Merchandising Management for Retail Business)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้า
ปลีก หลักการออกแบบ การพยากรณ์ การจัดซื้อจัดหา การวางแผน
การจัดสรร การกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง โครงสร้าง
ร้านค้า การจัดแสดงสินค้าและการขายสินค้าสาหรับร้านค้า ปลี ก
ประเภทต่าง ๆ

235351 การจัดการการขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Management)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
นโยบายการขนส่งและการจัดการการขนส่งสาหรับ ผู้
ให้ บ ริ ก ารการขนส่ ง และผู้ รั บ บริ ก าร บทบาทของหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ อ ระบบการขนส่ ง ในประเทศ
ประเภทการขนส่ง เทคโนโลยีการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ปัญหา
และอุปสรรคต่อการขนส่งในปัจจุบัน 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 ใ นการด าเนิ น การ
ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขสาหรับตลาดทางตรง

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

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
วิเคราะห์และการอภิปรายปั ญ หา และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ ปัญหาที่เหมาะสม โดยพิจ ารณาปัจ จัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีก

235353 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
ระบบโลจิสติก ก์ ระหว่างประเทศ การดาเนินงานขนส่ง
ระหว่างประเทศ การจัดการสินค้าส่งออกและสินค้านาเข้า การชาระ
ราคา อินโคเทอม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย หน่วยงาน
ที่กากับดูแล การขนส่งระหว่างประเทศและปัญหาการขนส่งระหว่าง
ประเทศ

235344 การออกแบบและการเลือกทาเลร้านค้า 3(3-0-6)
(Store Location and Design)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง และการ
ออกแบบร้านค้า ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีก การแก้ไขปัญหาเพื่อความอยู่
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ระบบการบริการและการปรับปรุง เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน
และจัดการทรัพยากร การวัดผลการปฏิบัติง านและคุณภาพการ
บริการ

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 ว เตอร์ส าหรับ วางแผนและการ
ดาเนินการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย โปรแกรมสาหรับการพยากรณ์
การวางแผนการผลิตรวม การจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผน
ความต้องการวัสดุ การจัดตาราง การปฏิบัติงาน การบริหารสินค้า
คงคลัง การจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า และอื่น ๆ

235359 แบบจาลองสาหรับห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Modeling for Supply Chain)
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ และ 235202 การจัดการ
การดาเนินงาน
การประยุก ต์ใ ช้แ บบจาลองเชิง ปริม าณต่า งๆ ในการ
ตัด สิน ใจเกี่ย วกับการจัด การโซ่อุป ทานและระบบโลจิส ติก ส์ การ
โปรแกรมเชิง เส้น การขนส่ง การจัด แถวคอยและการจ าลอง
สถานการณ์

235356 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Forecasting)
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ
การใช้เ ทคนิค การวิเ คราะห์ค วามถดถอยและอนุก รม
เวลาในการพยากรณ์ย อดขาย การพยากรณ์ ความต้อ งการ
กาลัง คน การพยากรณ์ต้น ทุนและรายได้และการพยากรณ์ความ
ต้องการวัตถุดิบ

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 ย แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดาเนิน การด้านการขนส่งและคลังสินค้า
การก าหนดมาตรการการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข การประเมิ น
สภาพแวดล้ อ มด้ า นความปลอดภั ย กระบวนการจั ด การความ
ปลอดภัย สินค้าอันตราย และเทคโนโลยีสาหรับการจัดการความ
ปลอดภัย

235357 การดาเนินงานด้านบริการ
3(3-0-6)
(Service Operations)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
ลักษณะของการบริการ การตัดสินใจเลือกที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ การวางผังสถานประกอบการบริการ การออกแบบ
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235362 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics and Transportation Economics)
วิชาบังคับก่อน : 235105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ข นส่ง
ความสาคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้า
และทางท่อหลัก เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้นและพัฒ นาการด้า น
การขนส่ง

บริ ก าร กระบวนการและเครื่ อ งมื อ ในการออกการบริ ก าร การ
ออกแบบรูปแบบธุรกิจและแผนผัง การบริการ คุณภาพการบริการ การ
จัดการก าลังการให้บริก ารและแนวคิดและพัฒนาใหม่ ๆ ทางการ
จัดการธุรกิจการบริการ
235372 การร่วมทุนและการระดมทุน
3(3-0-6)
(Venture Capital and Private Equity Investing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการของการระดมทุนและมูลค่าของธุรกิจ
การตัดสินใจของธุรกิจตั้งแต่ช่วงก่อตั้งจนถึงการขายธุรกิจเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการลงทุน การร่วมทุนและการระดม
ทุน การประเมินและ วิเคราะห์ดีลและกลยุทธ์การต่อรอง การสร้าง
มูลค่าและการออกจากธุรกิจ

235363 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3(3-0-6)
ทางโลจิสติกส์
(Analysis and Design of Work Systems in
Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
แ น ว คิ ด แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ง าน
องค์ประกอบของการทางาน ระบบการทางาน การใช้ แผนภูมิและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การศึกษาการทางานระบบมาตรฐาน
การทางานและการปรับปรุงระบบการทางาน วิศวกรรมมนุษย์ การ
มนุษยศาสตร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทางานและระบบ
การทางานและการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์และการออกแบบงาน
กับระบบงานต่างๆ ทางโลจิสติกส์

235373 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต
3(3-0-6)
(Managing a Growing Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิยามและหลักการของการเติบโตของธุรกิจ โอกาสและ
ความท้าทายในการจัดการธุรกิจที่กาลังเติบโต รูปแบบและกลยุทธ์
การเติบโตของธุรกิจ การบริหารกระแสเงินสด องค์กรและปัญหา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส าหรั บ ธุ รกิ จ ที่ เ ติ บ โต การจั ด การความสั ม พันธ์
กับซัพพลายเออร์และลูกค้า

235371 การออกแบบและการจัดการการบริการ 3(3-0-6)
(Service Design and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และหลั ก การของการบริ ก าร หลั ก การและ
พัฒนาการการออกแบบการบริการ การคิดเชิงการออกแบบกับการ
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235374 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
(Franchising Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและรูปแบบของแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ในฐานะที่
เป็นกลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ทางการเงินสาหรับ แฟรนไชส์ การ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงทางการจัดการของแฟรน
ไชส์ กฎหมายและมาตรฐานการจ้างงาน การสร้างและรักษาคุณภาพ
การประเมินโอกาสใน การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ การร่วม
ทุนและการให้สิทธิการผลิต

235376 แรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labor Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและกลไกของแรงงานสัมพันธ์ สภาวะแรงงานใน
ประเทศไทย โครงสร้าง การบริหารงานและบทบาทของสหภาพ
แรงงาน บทบาทขององค์กรฝ่ายนายจ้าง กระบวนการยื่นข้อเรียกร้อง
และการเจรจาต่อรองร่วม การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานและเงินทดแทน การประกันสังคม ศาลแรงงานและการ
พิจารณาคดีแรงงานและการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในสถาน
ประกอบการ

235375 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการ
3(3-0-6)
พัฒนาองค์การ
(Change Management and Organization
Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักและวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และการพั ฒนาองค์ การ 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

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 และพัฒนาของธุรกิจ แนวทางการ
ประเมินและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรมใน
ธุรกิจ หลักการการจัดการความรู้ขององค์ก าร หลักจริยศาสตร์ของ
การคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์ สินทาง
ปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา
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235378 การจัดการภาษี
3(3-0-6)
(Tax Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาษี ประเภทของกฎหมาย
ภาษี นโยบายภาษีของรัฐบาล การวางแผนภาษี ปัญหาการหลีกเลี่ยง
ภาษีและคุณธรรมจริยธรรมในการเสียภาษี

วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ท างทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์
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
สู่เชิงพาณิชย์ การออกแบบองค์การที่มีการพัฒนานวัตกรรมภายใน
องค์การ การวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรม
แนวคิดการจัดตั้งหน่วยธุรกิ จ การคัดเลือกและการประเมินหน่วย
ธุรกิจและการตอบแทนการบริหารหน่วยธุรกิจ

235383 ธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital-Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดของธุรกิจดิจิทัล ประเภทตัวแบบและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีพื้นฐานสนับสนุนการ
ดาเนินการการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิก ส์ การวางแผน
ทรัพยากรขององค์การ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตลาดดิจิทัล
เบื้องต้น นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจดิจิทัล

235381 การวิเคราะห์การลงทุน
3(3-0-6)
(Investment Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ ความรู้พื้นฐาน
ของการจัดการหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน การตัดสินใจโดยการใช้
ทฤษฎีการประเมินค่า การวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม การ
วิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม การวิ เ คราะห์ กิ จ การ การ
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235391 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ
เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งานอาชีพและความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารคุณภาพ เทคนิค
การนาเสนอโครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน)

235402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แ น ว คิ ด ก า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การในการแข่งขัน เทคนิคและ
วิธีการกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การจัดการเชิงกลยุทธ์
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก าร ปรั บตั ว ข อ ง ธุ ร กิ จ แ ละ ผู้ บ ริ ห า ร เ มื่ อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
235403 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
(Independent Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใหม่ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การจัดการ ตามความสนใจของนั ก ศึ ก ษาโดยความเห็น ชอบของ
อาจารย์ผู้สอน

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 ความสาคัญของนวัตกรรมต่อการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมและโลกาภิวัตน์ต่อนวัตกรรม นวัตกรรมกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม การ
จั ด การความรู้ และการใช้ ท รั พ ยากรในองค์ ก ารเพื่ อ การสร้ า ง
นวัตกรรม

235404 โครงการการจัดการ
3(0-6-3)
(Project in Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การพัฒนาโครงการทางด้านการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ ได้แก่
โครงการด้านการจัดการการตลาด หรือ โครงการด้านการจัดการโลจิ
สติกส์ หรือ โครงการด้านการประกอบการ
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235405 สัมมนาการจัดการ
2(2-0-4)
(Seminar in Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึก ษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีก ารและหลักการหรือ
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 ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชี พ 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 ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิ งวิชาการหรือวิชาชี พ เต็ ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
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สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท : 0 4422 4152-3
โทรสาร : 0 4422 4150
Website : http://iat.sut.ac.th/2013/

สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยดานอาหาร หลักสูตรนานาชาติ
โทรศัพท : 0 4422 4356 โทรสาร : 0 4422 4150
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
โทรศัพท : 0 4422 4202, 4204 โทรสาร : 0 4422 4281
Website : http://iat.sut.ac.th/2013/crop
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
โทรศัพท : 0 4422 4378 โทรสาร : 0 4422 4376
Website : http://iat.sut.ac.th/2013//animal
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
โทรศัพท : 0 4422 4240, 4233 โทรสาร : 0 4422 4150
Website : http://iat.sut.ac.th/2013/foodtech

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Bachelor of Science Program in Crop Production Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

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

ลักษณะวิชาชีพ
เป็นนักวิชาการทางด้านการผลิตพืช ที่สามารถใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ มีความรู้ในการบริหารและ
จัดการฟาร์มผลิตพืช และมีทักษะพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
วิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช จัดแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและค้นคว้า 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 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ เคมีพื้นฐาน 1 แคลคูลัสพื้นฐาน หลักชีววิทยา 1 ชีววิทยา
ของพืช พันธุศาสตร์ ฟิสิกส์ทั่วไป จุลชีววิทยา ชีวเคมี เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การจัดการธุรกิจฟาร์ม ปฐมนิเทศการเกษตร เป็นต้น
2.2 กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ เช่น การผลิตพืชเบื้องต้น ฝึกงานการผลิตพืช สรีรวิทยาการผลิตพืช ดินและการจัดการดิน แมลง สัตว์
ศัตรูพืช และการป้องกันกาจัด โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การขยายพันธุ์พืช การจัดการธาตุอาหาร
พืชและปุ๋ย โรคพืชและการป้องกันกาจัด เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
2.3 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ 2 กลุ่มวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามความถนัดหรือความสนใจที่จะไปประกอบ
อาชีพ หรือศึกษาต่อ ได้แก่
ก. การบริหารงานฟาร์มและธุรกิจการผลิตพืช
ข. เทคโนโลยีการผลิตพืช
2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในฐานะพนักงานเพื่อสร้างทักษะในการ
ทางานและการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีพื้นฐานความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความสนใจวิชาทางด้านชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา พืชศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ สามารถปฏิบัติงาน ได้ทั้งในสภาพ
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม รักและสนใจที่จะทางานกับพืช
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
2. กลุ่มวิชาภาษา
3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

177

หน่วยกิต

38
15
15
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

131
63
47
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
1) งานราชการ : ได้แก่ เป็นนักวิชาการและนัก วิจัย ในด้านการเกษตรหรือเป็นครูอาจารย์ ในสถาบันที่มีก ารสอนทางด้านพื ชศา สตร์หรือ
การผลิตพืช
2) งานเอกชน : ได้แก่ เป็นนักวิชาการ ผู้ควบคุมการผลิตหรือพนักงานขายในบริษัทที่ผลิตพืชเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยและสารเคมีเกษตร
รวมถึงงานทุกประเภทที่ต้องการพนักงานวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต
3) ประกอบอาชีพส่วนตัว : เป็นเจ้าของธุรกิจด้านการผลิตพืช เช่น กล้วยไม้ ไม้ตัดดอก พืชไร่เศรษฐกิจ ไม้ผล เป็นต้น
4) การศึกษาต่อ : สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ในทุกสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน) หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(โรคพืชวิทยา กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น) ในทุกสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4202, 22-4204
โทรสาร 0-4422-44281, 22-4150
Website : http://iat.sut.ac.th/2013/crop
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
109201 ชีวเคมี
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
104103 ชีววิทยาของพืช

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หน่วยกิต
4
1
4
1
1
3
1
15
หน่วยกิต
4
1
3

104104 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืช
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
205210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)

1
3
3
2

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
322481 ปัญหาพิเศษ
322301 การค้นคว้าและการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์
322361 วัชพืชและการป้องกันกาจัด
322314 การขยายพันธุ์พืช
322341 การจัดการธาตุอาหารพืชและปุ๋ย
xxxxxx วิชาเลือกวิชาชีพ (1)

17
หน่วยกิต
3
2

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
xxxxxx วิชาเลือกวิชาชีพ (5)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี (1)
312490 เตรียมสหกิจศึกษา
322410 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
303320 หลักการผลิตสัตว์
202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
รวม

15
หน่วยกิต
2
3
1
2
3
2
2
15

3
3
2
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
202201 ทักษะชีวิต
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
322102 การผลิตพืชเบื้องต้น
103109 แคลคูลัสพื้นฐาน
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
301102 การเขียนเชิงวิชาการ

หน่วยกิต
3
3
1
4
3
1

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
322201 สถิติสาหรับการทดลองทาง
การเกษตร
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ
322211 สรีรวิทยาการผลิตพืช
322241 ดินและการจัดการ
322261 จักรกลการเกษตรสาหรับ
การผลิตพืช
202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
322303 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ
322311 การปรับปรุงพันธุ์พืช
322251 แมลง สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกัน
กาจัด
XXXXXX วิชาเลือกวิชาชีพ (2)
xxxxxx วิชาเลือกวิชาชีพ (3)
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
312491 สหกิจศึกษา

15
หน่วยกิต
3

รวม

8

3
3
3
3
17
หน่วยกิต
3
4
3
3
2
2
17
หน่วยกิต
8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
108201 จุลชีววิทยา
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
202108 การรู้ดิจิทัล
322103 ฝึกงานการผลิตพืช 1
322101 สถิติเบื้องต้นสาหรับการเกษตร
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
104203 พันธุศาสตร์
322351 โรคพืชและการป้องกันกาจัด
322242 ภูมิอากาศและการชลประทานสาหรับการ
ผลิตพืช
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

หน่วยกิต
3
1
4
1
2
1
3
15
หน่วยกิต
4
3
3

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
322313 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
322304 โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1
322302 ฝึกงานการผลิตพืช 2
304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
205211 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
xxxxxx วิชาเลือกวิชาชีพ (4)

15
หน่วยกิต
3
3
2
1
3
3
2

รวม
xxxxxx วิชาเลือกเสรี (2)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี (3)
xxxxxx วิชาเลือกวิชาชีพ (6)
322482 สัมมนา
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
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4
1

17
หน่วยกิต
3
2
2
1
3
11

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 177 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 Technology)

ลักษณะวิชาชีพ
เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึง การจัดการเลี้ยงดูและการตลาด การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ คานวณสูตรอาหารสัตว์ ซึ่งกระทาในฐานะนักวิชาการ ควบคู่กับการปฏิบัติ ผู้จบสาขาวิชานี้เหมาะที่จะเป็นสัตวบาล ที่ปรึกษาทางการค้า
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นนักการตลาดอาหารสัตว์ ฯลฯ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สถิติ คณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมให้เป็นคนที่สมบูรณ์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่วิชา ชีวเคมี เศรษฐศาสตร์ เคมี อินทรีย์ พันธุศาสตร์ สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ใน
ฐานะนักวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถที่จะเรียนรู้ต่อยอดในวิชาชีพต่อไป
4. กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิชาการผลิตสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ สุกร โค และปลา เป็นต้น ทั้งนี้รวม
ไปถึงวิชาที่เกี่ยวกับการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ โรคสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์ ทั้งนี้โ ดย
เน้นหนักการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต การจัดการที่เป็นระบบอุตสาหกรรมและการส่งออก
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ผู้สมัครควรมีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเคมี และชีววิทยา และที่สาคัญควรมีใจรักในการเลี้ยงสัตว์
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

183
38
15
15
8
145
57
59
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
1. ตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในสาขาวิชานี้ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ ซึ่งขยายการผลิต
ออกไปถึงต่างประเทศ ตาแหน่งงานมีตั้งแต่ ผู้จัดการฟาร์ม หรือหัวหน้าฝ่ายผลิตไปจนถึงนักวิชาการ สัตวบาลประจาฟาร์ม
2. กลุ่มอาชีพเกี่ย วกับการขาย โดยเฉพาะอาหารสัตว์ และผลิตภัณ ฑ์ที่เกี่ ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และมักจะรวมไปถึงให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่ลูกค้าด้วย
3. งานราชการ ได้แก่ เป็นนักวิชาการในกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ หรือนักวิจัยทางด้านการผลิตสัตว์
รวมถึงงานในภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4. ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปิดกิจการขายอาหารและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ทาธุรกิจสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0 4422 4378
โทรสาร 0 4422 4376
Website : http://iat.sut.ac.th/2013/animal
: สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1) กลุ่มวิชาเลือกสัตวศาสตร์ สาหรับนักศึกษารหัส B60xxxxx เป็นต้นไป
ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1

102111
102112
104101
104102
202201
213101
301101

เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ปฐมนิเทศการเกษตร

202202
104108
104109
109201
109204
205210

ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
หลักชีววิทยา 2
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ภาคการศึกษาที่ 2
4
1
4
1
3
3
1

รวม
ปีที่ 2

3
4
1
4
1
3

103104
202203
213203
205211
302212
323251

สถิติเบื้องต้น
มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
หลักการผลิตพืช
ระบบการผลิตสัตว์

3
3
1
3
1
4*
2

รวม

8

102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
108201 จุลชีววิทยา
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
323171 การปฏิบัติงานฟาร์ม
วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

3
3
3
3
3*
3

4*
3
1
3*
3*
2

8

3
1
1*
3*
3

4
3
3
3
1
3
2

19
205225 การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร
323343 การผลิตสัตว์น้า
323344 การผลิตโค
323352 สถิติเพื่อการทดลองทางสัตว์
323381 การนาเสนอทางสัตวศาสตร์
323490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี (3)

16
323431 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
323432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
323482 สัมมนา
323485 ปัญหาพิเศษ
วิชาบังคับเลือกสัตวศาสตร์ (1)

3
1
4
1
4
1
3*
2

19
104203 พันธุศาสตร์
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
323211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1
323212 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์ 1
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

18
323315 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์
323323 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
323324 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 2
323341 การผลิตสัตว์ปีก
323342 การผลิตสุกร
วิชาเลือกเสรี (2)

17
323491 สหกิจศึกษา 1

ภาคการศึกษาที่ 3
4
1
4
2
1
3
1*

16

16
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
323313 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2
323314 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2
323321 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
323322 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์1
323353 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย
วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

รวม
ปีที่ 4

เคมีพื้นฐาน 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
แคลคูลัสพื้นฐาน
การรู้ดิจิทัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
การเขียนเชิงวิชาการ

17

รวม
ปีที่ 3

102113
102114
103109
202108
202109
213102
301102

3
3*
4*
3*
1*
1
3

18
323457 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทางด้านการผลิตสัตว์
วิชาบังคับเลือกสัตวศาสตร์ (2)
วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

11

* มีปฏิบัติการ
หน่วยกิตรวม 183 หน่วยกิต
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3
3
2

8

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2) กลุ่มวิชาเลือกอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ สาหรับนักศึกษารหัส B60xxxxx เป็นต้นไป
ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1

102111
102112
104101
104102
202201
213101
301101

ภาคการศึกษาที่ 2

เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ปฐมนิเทศการเกษตร

4
1
4
1
3
3
1

รวม

เคมีพื้นฐาน 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
แคลคูลัสพื้นฐาน
การรู้ดิจิทัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
การเขียนเชิงวิชาการ

103104
202203
213203
205211
302212
323251

สถิติเบื้องต้น
มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
หลักการผลิตพืช
ระบบการผลิตสัตว์

17

ปีที่ 2 202202
104108
104109
109201
109204
205210

ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
หลักชีววิทยา 2
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3
4
1
4
1
3

รวม

16

ปีที่ 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
323313 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2
323314 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2
323321 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
323322 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์1
323353 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย
วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

3
3
1
3
1
4*
2

รวม

17

ปีที่ 4

102113
102114
103109
202108
202109
213102
301102

323431 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

3

323432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

1

323482 สัมมนา
323490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาบังคับเลือกอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ (1)

1*
1
3*

รวม

ภาคการศึกษาที่ 3
4
1
4
2
1
3
1*

102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
108201 จุลชีววิทยา
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
323171 การปฏิบัติงานฟาร์ม
วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

16
3
3
3
3
3*
3

19
104203
202207
213204
323211
323212

พันธุศาสตร์
มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์ 1
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

18
323315 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์
323323 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
323324 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 2
323341 การผลิตสัตว์ปีก
323342 การผลิตสุกร
วิชาเลือกเสรี (2)

4*
3
1
3*
3*
2

9

8

4
3
3
3
1
3
2

19
205225 การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร
323343 การผลิตสัตว์น้า
323344 การผลิตโค
323352 สถิติเพื่อการทดลองทางสัตว์
323381 การนาเสนอทางสัตวศาสตร์
วิชาเลือกเสรี (3)

16
323491 สหกิจศึกษา 1

3
1
4
1
4
1
3*
2

3
3*
4*
3*
1*
3

17
323456 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการผลิต
สัตว์
323457 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทางด้านการผลิต
สัตว์
วิชาบังคับเลือกอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ (2)
วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

8

* มีปฏิบัติการ
หน่วยกิตรวม 183 หน่วยกิต
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3*
3
3*
2

11

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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
เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณ ฑ์อาหารในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี จุลินทรีย์และกายภาพ และการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส อีกทั้งความ
ปลอดภัยทางอาหาร (Food safety)
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่และการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ตลอดจน
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการในระบบอุตสาหกรรมและการตลาดด้วย
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็นสาขาวิชาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ดังต่อไปนี้
1. จุลชีววิทยาอาหาร ศึกษาจุลินทรีย์ที่ทาให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ทาให้อาหารเป็นพิษ การตรวจสอบและจาแนกจุลินทรีย์ที่มีอยู่
ในอาหาร การใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการแปรรูปและถนอมอาหาร และมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตภัณฑ์
2. เคมีอาหาร ศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อัน
เนื่องจากกระบวนการแปรรูป ศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและสารอาหาร
ตลอดจนสารพิษตกค้างในอาหาร

255
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

3. การแปรรูปอาหาร ศึก ษาหลักการถนอมอาหาร การเลือกและเตรีย มวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้อยู่ในรูปที่ต้องการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การใช้ความร้อน การทาให้เข้มข้น การทาแห้ง การแช่เยือกแข็ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ
การอาบรังสี การใช้แก๊ส และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
4. วิ ศ วกรรมอาหาร ศึก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของอาหาร ศึ ก ษาสมดุ ล มวล สมดุ ล พลั งงาน การไหลของของไหล
กระบวนการแยก การถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวล ตลอดจนปฏิบัติการเฉพาะหน่วยของการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
5. การควบคุมและประกันคุณภาพ ศึกษาวิธีการตรวจวัดคุณภาพ และมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ 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 ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
และฟิสิก ส์) เป็นอย่างดี ควรมีผลการเรีย นวิชาเหล่านี้สูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ย คือ C+ ขึ้นไป นอกจากนี้ ผู้สมัครควรมีผลการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับดี
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

170
38
15
15
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ
- กลุ่มการวิจัย
- กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

124
55
47
6
7
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
งานอาชีพของบัณฑิตที่จบทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คือ
(1) นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งรับผิดชอบด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต
การควบคุมและประกั นคุณ ภาพ การสุ ขาภิ บ าลและความปลอดภั ย ของอาหาร การพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์อ าหาร และการวิเคราะห์
คุณภาพอาหาร
(2) นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหารในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การกาหนดมาตรฐานอาหาร
และการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
(3) อาจารย์และนักวิจัย
(4) ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร/อาชีพอิสระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4233
โทรสาร 0-4422-4387
Website : http://iat.sut.ac.th/food
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103001 พื้นฐานสาหรับแคลคูลัส*
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน่วยกิต
4
1
4*
4
1
2
1
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103101 แคลคูลัส 1
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
301102 การเขียนเชิงวิชาการ

หน่วยกิต
4
1
4
4
1
3
1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
108201 จุลชีววิทยา
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
205210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

หน่วยกิต
3
1
4
1
3
3
2

18
หน่วยกิต
4
1
2
3
3
1

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
335224 สารเติมแต่ง สารปนเปื้อน
และสารพิษในอาหาร
335231 การแปรรูป อาหาร 1
335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
ชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว
335341 วิศวกรรมอาหาร 1
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
335451 สุขาภิบาลโรงงานอาหาร
และระบบประกันคุณภาพ
335452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด
335481 ปฏิบัติการและสัมมนาเทคโนโลยีอาหารเชิง
บูรณาการ
335482 การพัฒนาข้อเสนอ
โครงงานเทคโนโลยีอาหาร
335490 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

17
หน่วยกิต
3
2

301111 ปฐมนิเทศแรงบันดาลใจและ
นวัตกรรมการเกษตร
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
102202 เคมีเชิงฟิสิกส์
109201 ชีวเคมี
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
335211 จุลชีววิทยาอาหาร
335212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร

17/21*
หน่วยกิต
3
4
1
3
3
3
1

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
102204 เคมี วิเ คราะห์
102205 ปฏิบัติก ารเคมี วิเ คราะห์
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
335221 อาหารและโภชนาการ
335222 เคมี อาหาร
335223 ปฏิบัติก ารเคมี อาหาร

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
202181 สุขภาพองค์รวม
335322 การวิเคราะห์อาหาร
335331 การแปรรูปอาหาร 2
335342 วิศวกรรมอาหาร 2
335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร

18
หน่วยกิต
3
2
3
3
3
4

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
335332 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร
335333 บรรจุภัณฑ์ สาหรับ ผลิต ภัณฑ์ อาหาร
335343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
335352 การควบคุมคุณภาพอาหาร
335353 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร

14
หน่วยกิต
2
3
1
2
1
4
2

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
335483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร
335xxx วิชาเลือกของสาขา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
(335491 สหกิจศึกษา)
รวม

15
หน่วยกิต
3
3
2
(8)
8(8)

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
335491 สหกิจศึกษา
(335483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร)
(335xxx วิชาเลือกของสาขา)
(xxxxxx วิชาเลือกเสรี)
รวม

1

18
หน่วยกิต
8
(3)
(3)
(2)
8(8)

* สาหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบรายวิชา 999103 และจะได้ระดับคะแนนเป็น S หรือ U
( ) สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
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รวม

3
3
3
3
17
หน่วยกิต
3
4
4
2
1
1
15
หน่วยกิต
2
3

5

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
(International Program)
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management)
ลักษณะวิชาชีพ
เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิทยาการในการผลิตพืช สัตว์ และอาหาร รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
วางแผนวิธีการการแปรรูปอาหารที่เหมาะสม การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งจะบูรณาการองค์ค วามรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรดังกล่าวเข้ากับหลักการจัดการธุรกิจ โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตั้งแ ต่
ต้นน้้าจนปลายน้้า และสามารถวางแผนจัดการและด้าเนินการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตรได้ โดยการเรียนการสอนในหลักสู ตรนี้จะ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างศักยภาพและเปิดโอกาสให้บัณฑิตในการเข้าร่วมงานกับบริษัทชั้นน้าระดับโลก
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็นสาขาวิชาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ เปิ ด สอนโดยส้ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช า
ภาษาต่างประเทศ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหศาสตร์ เปิดสอนโดยส้านักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา หลักชีววิทยา ฯลฯ เปิดสอนโดยส้านักวิชาวิทยาศาสตร์
3. หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการธุรกิจการเกษตร เปิดสอนโดยส้านักวิชาเทคโนโลยีสังคม กลุ่มวิชาบังคับ
วิชาชีพ เปิดสอนโดยส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา
1. ผู้ ที่ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ส้ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ าจากสถาบั น การศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
3. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาขั้นปริญญาตรี
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
1.2 กลุ่มภาษา
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการธุรกิจการเกษตร
2.3 กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ
2.4 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพหรือวิชาที่เปิดสอนในสาขา
2.5 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

185
38
15
15
8
139
40
36
45
9
9
8

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

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
1. ตลาดแรงงานในธุรกิจขนาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ได้แก่ บริษัทธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชน ตลอดจน
สถาบันการเงินที่ท้าธุรกิจเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร
2. งานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม อาชีพครู
อาจารย์ ในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
3. ธุรกิจส่วนตัวและประกอบอาชีพอิสระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0 4422 4356 โทรสาร 0 4422 4150 Website : http://iat.sut.ac.th/2013/
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 185 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
301111 ปฐมนิเทศแรงบันดาลใจและนวัตกรรมการเกษตร
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
103104 สถิติเบื้องต้น
109201 ชีวเคมี
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
202241 กฎหมายในชีวิตประจ้าวัน
301221 หลักการผลิตพืช
301231 ระบบการผลิตสัตว์
301251 หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
301321 ความปลอดภัยของสารเคมีเกษตร
301361 การบัญชีการเงิน
301362 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
301363 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
301364 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
301XXX วิชาเลือกวิชาชีพ (1)

หน่วยกิต
4
1
4
1
2
1
3
1
17

หน่วยกิต
3
4
1
2
3
3
3
19

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103109 แคลคูลัสพื้นฐาน
202201 ทักษะชีวิต
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

หน่วยกิต
4
1
4
3
3
3

รวม

18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
301222 ศัตรูพืชและการควบคุม
301232 สุขศาสตร์ และการป้องกันโรคสัตว์
301252 เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร
301261 หลักการตลาดธุรกิจเกษตร
301262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร

3
3
3
3
3
3

รวม

18

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

3
3
3

202373 การคิดเชิงออกแบบ
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
301351 การจัดการระบบคุณภาพของ
ผลิตผลทางการเกษตร
301365 การจัดการการเงิน
301366 กฎหมายและข้อบังคับส้าหรับธุรกิจทางการเกษตร
XXXXXX วิชาเลือกเสรี (1)

2
3

3
3
3

3

รวม

18

รวม

3
3
3
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

301490 เตรียมสหกิจศึกษา
301481 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและความ
ปลอดภัยด้านอาหาร **
301XXX วิชาเลือกวิชาชีพ (2) **
XXXXXX วิชาเลือกเสรี (2) **
หรือ
301491 สหกิจศึกษา1

รวม

1
3
3
2

301491 สหกิจศึกษา1
หรือ
301481 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและ
ความ ปลอดภัยด้านอาหาร **
301XXX วิชาเลือกวิชาชีพ (2) **
XXXXXX วิชาเลือกเสรี (2) **

8
(3)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
301112 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
301113 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
301233 การปฏิบัติงานฟาร์มผลิตสัตว์
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
202331 อาเซียนศึกษา
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
301223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
301253 อันตรายในระบบห่วงโซ่อุปทาน
301263 หลักการจัดการธุรกิจเกษตร
301264 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน
301311 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่
301352 คุณภาพของอาหารและการตรวจสอบ
301367 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์
ส้าหรับผลิตผลเกษตร
301368 การจัดการการด้าเนินงาน
301381 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร1
301490 เตรียมสหกิจศึกษา*
รวม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
301482 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 2
301XXX วิชาเลือกวิชาชีพ (3)
XXXXXX วิชาเลือกเสรี (3)

หน่วยกิต
3
1
4
1
3
1
3
3
19

หน่วยกิต
2
2
3
3
3
3
3
19

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
1
(1)
16(17)

หน่วยกิต
1
3
3

(3)
(2)

(8)

9(8)

* วิชาเตรียมสหกิจศึกษา สาหรับนักศึกษาที่จะลงสหกิจศึกษา1 ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
** สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกสหกิจศึกษา

รวม

8
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รวม

7

Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management (International Program), 2017
Course
Full name
Initials

Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
(International Program)
Bachelor of Science (Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management)
B.Sc. (Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management)

Philosophy
build up man power in agricultural technology and food safety management in order to achieve the country policy
and demand in agroindustry sector
Program Contents
- Humanity and Language
- Business and Management

- Science
- Electives and Coop

Structure of Course
1. General Education Courses
1.1) Core General Education Courses
1.2) Language Courses
1.3) Elective General Education Courses
2. Specific Requirement Course
2.1) Subject Group of Core Course
2.2) Subject Group of administration and Agribusiness Management
2.3) Major Required Core Course
2.4) Subject Group of Major Elective Course
2.5) Subject Group of cooperative
3. Free Elective Course

- Agricultural Technology

185
38
15
15
8
139
40
36
45
9
9
8

credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
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Expected Outcome VS Program Input
Agribusiness
International
Management
Marketing
- Introduction to
- Agribusiness
Agribusiness
Marketing
- Economics of
- International
Agribusiness
Agricultural
- Agribusiness
Business
Management

Career Opportunity
- Agroindustry managers
- Agribusiness strategic planners

Sourcing
- Principles of
Crop
Production
- Animal
Production
Systems
- Postharvest
Technology
- Food Quality
and Inspections

Design and
Development
- Product
Design and
Development

- Agribusiness back officers
- Agrilinked Entrepreneurs

Smart Farm /
HR
Entrepreneur
- Entrepreneurship - Philosophy
and Innovation of
- Modern Farm
Education
Business
and Working
Management
- Agricultural
- General Farm
Business
Practicum
Laws and
- Technopreneur
Regulation
- Social
Entrepreneurship

- Agriproduct inspectors
- Government officers

Further Comments
• Program name is too long and not sellable.
• Leaning/teaching systems should be innovated.
• SUT infrastructures and staffs to support the international programs.
• Student recruitment plan and strategy.
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Plan of Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management (International Program), 2017
Education Plan

Total 185 credit

The first-year students Term I

credit

102111 Fundamental Chemistry I
102112 Fundamental Chemistry Laboratory I
104101 Principles of Biology I
104102 Principles of Biology Laboratory I
202108 Digital Literacy
202109 Use of Application Programs for Learning
213101 English for Communication 1
301111 Introduction to Agricultural Inspiration and Innovation

4
1
4
1
2
1
3
1

The first-year students Term II
102113 Fundamental Chemistry II
102114 Fundamental Chemistry Laboratory II
103109 Essential Calculus
202201 Life Skills
202202 Citizenship and Global Citizens
213102 English for Communication 2

Total
17
Total
The second-year students Term I
credit
The second-year students Term II
103104 Introduction to Statistics
3
202207 Man, Economy and Development
109201 Biochemistry
4
301222 Plant Pests and Their Control
109204 Biochemistry Laboratory
1
301232 Animal Hygiene and Disease Prevention
202292 Technopreneur
2
301252 Technology in Food Processing
301221 Principles of Crop Production
3
301261 Agribusiness Marketing
301231 Animal Production Systems
3
301262 Introduction to Agribusiness
301251 Fundamentals in Food Science and Technology 3
Total
19
Total
The third-year students Term I
credit
The third-year students Term II
301321 Agro-Chemical Safety
3
202212 Man and Culture
301361 Financial Accounting
3
213204 English for Specific Purposes
301362 Application Information Technology to
3
301351 Quality System Management in
Agricultural Technology Management
Agribusiness
301363 Business Quantitative Analysis
3
301365 Financial Management
301364 Agribusiness Economics
3
301366 Agricultural Business Laws and Regulation
301XXX Major Elective Subject (1)
3
XXXXXX Free Elective Subject (1)
Total
The fourth-year students Term I
301490 Pre-cooperative Education
301481 Agricultural Technology and Food Safety
Management Project**
301XXX Major Elective Subject (2)**
XXXXXX Free Elective Subject (2)**
or
301491 Cooperative Education I

Total

18
credit
1
3
3
2

Total
The fourth-year students Term II
301491 Cooperative Education I
or
301481 Agricultural Technology and Food Safety
Management Project**
301XXX Major Elective Subject (2)**
XXXXXX Free Elective Subject (2)**

credit

The first-year students Term III

credit

4
1
4
3
3
3

102105 Organic Chemistry
102106 Organic Chemistry Laboratory
105103 General Physics
105193 General Physics Laboratory
202203 Man, Society and Environment
301112 Agricultural Microbiology
301113 Agricultural Microbiology Laboratory
301233 General Farm Practicum for Animal Production

3
1
4
1
3
3
1
3

18
credit
3
3
3
3
3
3

Total
The second-year students Term III
202222 Professional and Community Engagement
213203 English for Academic Purposes
301223 Postharvest Technology
301253 Hazards in Food Supply Chain
301263 Agribusiness Management
301264 International Agricultural Business

19
credit
2
3
3
3
3
3

18
Total
credit
The third-year students Term III
3 213305 English for Careers
3 301311 Modern Farm Business Management
301352 Food Quality and Inspections
3 301367 Supply Chain and Logistics Management
3
for Agricultural Produces
3 301368 Operations Management
3 301381 Seminar in Agribusiness Management I
301490 Pre-cooperative Education*
18
Total
credit
The fourth-year students Term III
8
(3)

301482 Seminar in Agribusiness Management II
301XXX Major Elective Subject (3)
XXXXXX Free Elective Subject (3)

18
credit
3
3
3
3
3
1
(1)
16(17)
credit
1
3
3

(3)
(2)

(8)

9(8)

* Pre-cooperative Education for The fourth-year students in cooperative I Term I
** For Non- cooperative

Total

8
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Total

7

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร
1(1-0-2)
(Agricultural Orientation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อารยธรรมการเกษตรและภูมิศาสตร์โลก อิทธิพลของ
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมโลกภู มิ ภ าคต่ อ วิ ถี เกษตร พั ฒ นาการด้ า น
การเกษตรในภูมิภาคอาเซีย นและประเทศไทยภู มิปัญ ญาท้องถิ่น
เกษตรไทย ศิลปะและแรงบันดาลใจกับการเกษตรเทคโนโลยียุค
ดิจิตอลกับการพัฒนาการเกษตร กรณีศึกษาเทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่ น ย าสู ง เทคโนโลยี ชี ว ภาพด้ า นการเกษตร การเกษตรเพื่ อ
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

แม่ น ย าสู ง เทคโนโลยี ชี ว ภาพด้ า นการเกษตร การเกษตรเพื่ อ
อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
301112 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Microbiology)
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1
ประวัติศาสตร์ก ารพัฒ นา และขอบเขตของจุลชีววิท ยา
วิวัฒนาการของจุลินทรีย์ อนุกรมวิธานของเชื้อจุลินทรีย์ และเทคนิค
ที่ใช้ในการระบุ และการจาแนกสัณฐานวิทยา เซลล์วิทยาสรีรวิทยา
และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ดิน จุ ลินทรีย์
และเชื้อโรคในพืชสัตว์มนุษย์ และอาหาร จุลินทรีย์สาหรับใช้เป็นปุ๋ย
อาหารสัตว์ วัคซีน การควบคุมทางชีวภาพ และสาหรับการแปรรูป
อาหาร และการเก็บรักษา

301102 การเขียนเชิงวิชาการ
1(0-3-2)
(Academic Writing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของการสื่อสารโดยการเขียน การใช้ภาษาไทยในการ
เขียนเชิงวิชาการ โครงสร้าง และรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการที่ดี

301113 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
1(0-3-0)
(Agricultural Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
การทดลอง และการสาธิตในห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุม
ด้านจุลชีววิทยาทางการเกษตร

301111 ปฐมนิเทศแรงบันดาลใจและนวัตกรรม
1(1-0-2)
การเกษตร
(Introduction to Agricultural Inspiration and
Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อารยธรรมการเกษตร และภูมิศาสตร์โลก อิทธิพลของ
ศิลปะ และวัฒ นธรรมโลกภู มิ ภ าคต่อ วิถีเกษตร พั ฒ นาการด้ าน
การเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรไทย ศิลปะ และแรงบันดาลใจกับการเกษตรเทคโนโลยียุค
ดิจิตอลกับการพัฒนาการเกษตร กรณีศึกษาเทคโนโลยีเกษตรกรรม

301221 หลักการผลิตพืช
3(2-3-4)
(Principles of Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื ช และความส าคัญ ของพื ช ต่ อประชาคมโลก ปั จจั ย ที่
จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ดิน ปุ๋ย และธาตุอาหารที่จาเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืชการขยายพันธุ์ของพืช โดยใช้ และไม่ใช้
เมล็ดการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ธัญพืชตระกูลถั่ว ไม้ผล ไม้ดอก
ไม้ประดับ และพืชอาหารสัตว์
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301222 ศัตรูพืชและการควบคุม
3(2-3-4)
(Plant Pests and Their Control)
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ศัต รูพื ช ประกอบด้ว ย โรคพื ช แมลง/สัต ว์ศั ตรูพื ช และ
วัชพืชเบื้องต้น ประวัติและความสาคัญของศัตรูพืช หลักการระบาด
การประเมินความเสียหาย หลักการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การผลิต พื ช ปลอดภั ย เทคโนโลยี ชีวภาพทางด้ านศัต รูพื ช ปั ญ หา
เกี่ยวกับศัตรูพืชในการค้าขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ

หลักการเกี่ยวกับสุขศาสตร์สาหรับสัตว์ และการป้องกัน
โรค ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรค และสาเหตุ ข องการเกิ ด โรคจาก
เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิตสัตว์ขั้นพื้นฐาน โรคที่สาคัญของสัตว์ปีก สุกร โค
กระบือ แพะ และแกะ หลั ก การใช้ และก าหนดโปรแกรมวัค ซี น
โปรแกรมสุข ภาพสาหรับสั ตว์ ยา และหลั ก การใช้ย าส าหรับ สัต ว์
หลักการทาลาย และลดปริมาณเชื้อโรค หลักการจัดการสุขภาพของ
ฝูงสัตว์ ระบบความปลอดภัย ของคน และสัตว์ภายในฟาร์ม และ
หลักการควบคุม และกาจัดโรคสัตว์
301233 การปฏิบัติงานฟาร์มผลิตสัตว์
3(0-9-0)
(General Farm Practicum for Animal Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในฟาร์ม ผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
ได้แก่ ฟาร์มโคนม โคเนื้ อ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุก ร ฟาร์มประมง
การบั ญ ชี ฟ าร์ม โรงงานผลิ ตอาหารสัต ว์ เป็ นต้ น และทัศ นศึก ษา
เยี่ยมชมฟาร์ม และธุรกิจการผลิตสัตว์ดังกล่าวข้างต้น

301223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
(Postharvest Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความสาคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะของ
ผลิตภัณ ฑ์พืช การเปลี่ยนแปลง และการสูญเสียหลังกระบวนการ
หลังเก็บเกี่ย ว ปัจจัย ที่มีผลต่อการสูญเสีย ปฏิบัติก ารหลังการเก็ บ
เกี่ยวของพืชที่ทั้งทนทาน และเน่าเสียง่าย การควบคุม และประเมิน
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ง เก็ บ เกี่ ย ว ความจ าเป็ น ของการจั ด การ
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการต่าง ๆ

301251 หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6)
(Fundamentals in Food Science and
Technology)
วิชาบังคับก่อน : 102105 เคมีอินทรีย์ และ
301112 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
ความรู้เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ หลั ก การของการถนอมอาหาร
รวมถึงการใช้สารเคมี จุลินทรีย์ การทาแห้ง การใช้ความร้อน การแช่
แข็ ง การฉายรั ง สี และกระบวนการแปรรู ป ที่ ไ ม่ ใ ช้ ค วามร้ อ น
องค์ประกอบด้านเคมีของอาหาร คุณสมบัติเชิงหน้าที่ และปฏิกิริยา
ทางเคมีขององค์ประกอบที่สาคัญ ของอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรต
ไขมั น โปรตี น และน้ า การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี แ ละกายภาพที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนการแปรรูปอาหาร และผลกระทบต่อคุณภาพของ
อาหาร เลื อ กการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารบางประเภทมาศึ ก ษา
ส่วนผสม สูตรอาหาร และประเมินผล

301231 ระบบการผลิตสัตว์
3(3-0-6)
(Animal Production Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาถึงองค์ประกอบตลอดโซ่การผลิตในการผลิตสัตว์
ภาพรวมของการผลิตสัตว์ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก โอกาส ปัญหา ความท้าทายของผู้ประกอบการ ทั้ง ใหญ่ กลาง
เล็ก และ 3 เสาหลักของการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน ได้แก่ คน (อาหาร
ปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร) สัตว์ (ประสิทธิภาพการผลิต
และสวัสดิภาพสัตว์) สิ่งแวดล้อม (การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
301232 สุขศาสตร์ และการป้องกันโรคสัตว์
3(2-3-4)
(Animal Hygiene and Disease Prevention)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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301262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Introduction to Agribusiness)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย และความสาคัญของธุรกิ จเกษตร รูปแบบของ
ธุ รกิ จเกษตร อิ ทธิ พลของปั จจั ยภายนอก และปั จจั ยภายในต่ อการ
ประกอบธุรกิจเกษตร ทั้งใน และต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อ
สังคม ธุรกิจใหม่ และภาวการณ์ประกอบการ และความสาคัญของธุรกิจ
เกษตรขนาดกลาง และขนาดย่อม หน้าที่ทางธุรกิจในด้านการตลาด การ
ผลิต การบริหารองค์การ การจัดการการเงิน และการจัดทาแผนธุรกิจ
เกษตรเบื้องต้น

301252 เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร 3(3-0-6)
(Technology in Food Processing)
วิชาบังคับก่อน : 301251 หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหาร
หลักการของเครื่องมืออุปกรณ์ สาหรับแปรรูปและการถนอมอาหาร
ด้วยกระบวนการลวก กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ กระบวนการฆ่า
เชื้อ , อาหารบรรจุก ระป๋อง, การระเหย, การท าแห้ ง, การแช่เย็น ,
การแช่ แข็ ง , การแยก, การอัด ขึ้น รูป , การใช้ค ลื่น ไมโครเวฟ และ
เทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ
301253 อันตรายในระบบห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Hazards in Food Supply Chain)
วิชาบังคับก่อน : 102105 เคมีอินทรีย์ และ
301112 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
แนะนาให้รู้จักอันตรายทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีวภาพ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางการเกษตรและอาหาร ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของสารพิษ สิ่งปนเปื้อน การติด
เชื้อ สิ่งแปลกปลอม และสารก่อภูมิแพ้ในระบบโซ่อาหาร

301263 หลักการจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด และทฤษฎีการจัดการธุรกิจการเกษตร ประเภท
และรูปแบบของธุรกิจเกษตร หน้าที่การจัดการทางธุรกิจ การจัดการ
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การจั ด การการตลาด การประกั น คุ ณ ภาพ การ
จัด การพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ จริย ธรรม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร

301261 หลักการตลาดธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ปรัช ญา และความส าคั ญ ของการตลาดธุรกิ จ
เกษตร ลักษณะของตลาดธุรกิจเกษตร สถาบันการตลาด หน้าที่ของ
การตลาด จรรยาบรรณทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่ง
ส่วนตลาด ตลาดเป้ าหมายที่ เกี่ ย วของกั บ ธุรกิ จ เกษตร การตลาด
ดิจิตัล การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมการตลาด ได้แก่
ผลิตภั ณ ฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด การกระจายสิน ค้า และการ
ส่งเสริมการตลาด

301264 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Agricultural Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญ ของการค้ า ระหว่ า งประเทศ และการค้ า
ชายแดนต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จไทยแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารค้ า
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการค้าเน้นธุรกิจ
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ องค์กรการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาภาคเกษตร และอุสาหกรรม
เกษตรไทย การนาเข้าสินค้าเกษตรเพื่อเป็นวัตถุดิบ โดยเปรียบเทียบ
กับการลงทุนการเกษตรใน ประเทศเพื่อนบ้าน วิธีการดาเนินธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ
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301311 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Farm Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิ ด ในการบริห ารจั ด การฟาร์ม ในเชิ ง
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมในการประกอบ ธุรกิจฟาร์ม การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิ จในการจัดการฟาร์ม
การวางแผนและ จั ด ท างบประมาณฟาร์ ม การควบคุ ม และ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน การวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ด าเนิ น งานฟาร์ม การควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานฟาร์ ม การ
วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ฟาร์ ม การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสาเร็จของธุรกิจ
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการ จัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่

การจั ด การระบบคุ ณ ภาพ (ISO) การจั ด การระบบ
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP) พืชอาหาร ประมง
และสัตว์ การสืบย้อนกลับ (Traceability) หลักการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพ การจัดการในการประกันคุณภาพ และ
การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (GMP, HACCP)
301352 คุณภาพของอาหารและการตรวจสอบ 3(2-3-4)
(Food Quality and Inspections)
วิชาบังคับก่อน : 301251 หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
และ 103104 สถิติเบื้องต้น
หลั ก การการตรวจสอบคุ ณ ภาพของอาหาร และการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส การจาแนกคุณสมบัติทางกายภาพ และ
ทางเคมีร่วมกับการควบคุมคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร การ
ปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การปนเปื้ อ นทางเคมี และการ
ปลอมปนในวั ต ถุ ดิ บ เริ่ ม ต้ น ระหว่ างการแปรรูป และผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุดท้าย

301321 ความปลอดภัยของสารเคมีเกษตร
3(3-0-6)
(Agro-Chemical Safety)
วิชาบังคับก่อน : 301222 ศัตรูพืชและการควบคุม และ
301232 สุขศาสตร์ และการป้องกันโรคสัตว์
สมบัติของสารเคมีเกษตรประกอบด้วย ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช
และสารกาจัดศัตรูพืชในการผลิตพืช รวมถึงยาและสารเคมีเกี่ยวกับ
การผลิตสัตว์ การเคลื่อนย้าย สลายตัว และการตกค้างของสารเคมี
เกษตรในสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อความปลอดภัยของ พืช สัตว์
และอาหาร การใช้สารเคมีเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

301361 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน วงจรบัญชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด
บัญชี การจัดทางบการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงินของธุรกิจ การบัญชีสาหรับกิ จการซื้อขายสินค้ า การบัญชี
สาหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

301351 การจัดการระบบคุณภาพของ
3(3-0-6)
ผลิตผลทางการเกษตร
(Quality System Management in Agribusiness)
วิชาบังคับก่อน : 301253 อันตรายในระบบห่วงโซ่อุปทาน
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301362 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการเกษตร
(Application Information Technology to
Agricultural Technology Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการวิ เคราะห์ และ
รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีการ
อาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ การใช้งาน และบูรณาการการใช้
งานคอมพิวเตอร์ เช่นกระดาษคานวณ ฐานข้อมูล กราฟิกที่นาเสนอ
การประมวลผลค า และซอฟต์ แ วร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ รวมถึ ง
กรณีศึกษา และการนาเสนอกลุ่ม

เศรษฐกิ จของธุรกิจเกษตร หลักอุปสงค์ และอุปทานในการศึกษา
กลไกตลาด การผลิต และต้นทุ นการผลิต ลัก ษณะเด่นของระบบ
ตลาดสิ น ค้ า ลั ก ษณะต่ า ง ๆ รายได้ ป ระชาชาติ เงิ น และระบบ
ธนาคาร นโยบายการเงิน การคลัง และนโยบายการคลั งของรั ฐ
การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
301365 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญ และบทบาทของการจั ด การการเงิ น
สภาพแวดล้อมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน การพยากรณ์ความต้องการเงินทุน และการวิเคราะห์
ผลการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ นโยบาย และการจั ด การเงิ น ทุ น
หมุนเวียน การจัดงบประมาณทุน การจัดการการเงินระยะยาว และ
ประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน

301363 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Quantitative Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการตัดสินใจกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทฤษฎี ก ารตัดสิน ใจ ทฤษฎี ก ารแข่งขัน เทคนิ คการพยากรณ์ การ
กาหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการกาหนดงาน ตัว
แบบแถวคอย ตั วแบบการจาลองสถานการณ์ และการวิเคราะห์
มาร์คอฟ

301366 กฎหมายและข้อบังคับสาหรับ
3(3-0-6)
ธุรกิจทางการเกษตร
(Agricultural Business Laws and Regulations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมของอาหารมาตรฐานความปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณ ฑ์ทางการเกษตร กฎหมายและกฎระเบียบของผลิตภัณ ฑ์
ทางการเกษตรในสหรัฐอเมริก า สหภาพยุโรป จีน ญี่ ปุ่น ประเทศ
อาเซี ย นรวมทั้ ง ประเทศไทย การควบคุ ม ความปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกกฎหมาย และกฎระเบียบใน
ประเทศไทย นาเสนอกรณีศึกษากลุ่ม ความรู้กฎหมายธุรกิจเกษตร
เบื้องต้น ภาษี สัญญาธุรกิจ

301364 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิ ด เบื้ อ งต้ น ของวิ ช าเศรษฐศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ ข องธุ ร กิ จ เกษตร ค าจ ากั ด ความ หลั ก ทั่ ว ไปของ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และ
แนวการด าเนิ น งานในระบบเศรษฐกิ จ แบบต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
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301367 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและ
3(3-0-6)
ระบบโลจิสติกส์สาหรับผลิตผลเกษตร
(Supply Chain and Logistics Management for
Agricultural Produces)
วิชาบังคับก่อน : 301368 การจัดการการดาเนินงาน และ
301223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ค าจ ากั ด ความและความสั ม พั น ธ์ ข องห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
โซ่คุณค่า และโลจิสติกส์ ลักษณะเฉพาะและส่วนประกอบหลักของ
ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการระบบโลจิสติกส์
การจั ด การระบบคลั ง สิ น ค้ า เกษตร บทบาทและความสั ม พั น ธ์
ระหว่างระบบโลจิสติกส์กับการขนส่งที่มีต่อผลิตผลเกษตร

301471 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)
(Food Industrial Plant Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการจัดการอุตสาหกรรม องค์ประกอบ และหน้าที่
ในองค์ก รการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการการซ่อมบารุงรักษา แนวความคิดผลิตภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย และข้อบังคับที่
เกี่ ยวข้องกั บโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทงบการเงิน การ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผล
กาไร การใช้ต้นทุนสาหรับการตัดสินใจ
301472 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
อุ ต สาหกรรม กลยุ ท ธ์ น วั ต กรรม ที่ ม าของนวั ต กรรม การน า
นวั ต กรรมสู่ เชิ ง พาณิ ช ย์ การออกแบบองค์ ก ารที่ มี ก ารพั ฒ นา
นวัตกรรมภายในองค์การ การวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน
การพัฒนานวัตกรรม แนวคิดการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ การคัดเลือกการ
ประเมินหน่วยธุรกิจและการตอบแทนการบริหารหน่วยธุรกิจ

301368 การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Management)
วิชาบังคับก่อน : 301363 การวิเคราะห์เชิงปริมาณธุรกิจ
บทนาเกี่ยวกับการจัดการการดาเนินงาน และกลยุทธ์การ
ด าเนิ น งาน การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบกระบวนการ
ดาเนิน งาน การวางแผนก าลั งการผลิต การจัด การโครงการ การ
เลือกทาเลที่ตั้ง การวางแผน และการควบคุมการดาเนินงาน การ
จัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคุณภาพ
301381 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 1
1(0-3-6)
(Seminar in Agribusiness Management I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนาเสนอผลงานในลักษณะของการสัมมนาทั้งรูปแบบ
ของบทความทางวิ ช าการ และแผนธุ ร กิ จ เกษตรตั ว อย่ า ง การ
น าเสนอผลงานด้ ว ยวาจา พร้ อ มการวิ เคราะห์ น าเสนอประเด็ น
อภิปราย การร่วมถกปัญหาในเชิงวิชาการ และสามารถนาผลสรุปไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้วยตนเองได้

301473 การวิเคราะห์การลงทุน
3(3-0-6)
(Investment Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและหน้าที่ของตลาดหลัก ทรัพย์ ความรู้พื้นฐาน
ของการจัดการหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน การตัดสินใจโดยการใช้
ทฤษฎีการประเมินค่า การวิเคราะห์ตลาดหลัก ทรัพย์โดยรวม การ
วิเคราะห์ เศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม การวิเคราะห์ กิ จ การ การ
วิ เคราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ท างทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผล การดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์
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301474 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และหลั ก การการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย และพัฒนาของธุรกิจ แนวทางการ
ประเมินและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรม
ในธุรกิจ หลักการการจัดการความรู้ขององค์ก าร หลัก จริย ศาสตร์
ของการคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาค้ น คว้ าจากแหล่ งความรู้ต่ าง ๆ ด้ านการจัด การ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรและการจั ด การความปลอดภั ย ของอาหาร
วิธีการเขีย นเค้าโครงตามระเบีย บวิธีวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
น า เส น อ หั ว ข้ อ เค้ า โค ร ง ร่ า ง โค ร ง ง า น ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
เทคโนโลยี ก ารเกษตร และความปลอดภั ย ของอาหาร จั ด ท า
โครงงานด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร และความปลอดภัย
ของอาหารที่ ได้ รับ อนุ มั ติ และเขี ย นรายงานตาม ระบบงานวิ จั ย
และนาเสนอผลงาน

301475 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Strategy and Policy)
วิชาบังคับก่อน : 301261 หลักการตลาดธุรกิจเกษตร
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การกาหนดแผนการตลาด
การก าหนดกลยุ ทธ์ส่วนประสมการตลาด การใช้แบบจาลองทาง
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประมวลความรู้ เทคนิ ค และการวิ เคราะห์ ปั ญ หาทาง
การตลาด

301482 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 2
1(0-3-6)
(Seminar in Agribusiness Management II)
วิชาบังคับก่อน : 301381 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 1
การนาเสนอผลงานในลักษณะของการสัมมนา ทั้งรูปแบบ
ของบทความทางวิชาการ และแผนธุรกิจเกษตร การนาเสนอผลงาน
ด้วยวาจาพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีช่วยในการนาเสนอ การยกตัวอย่าง
แผนธุ ร กิ จ การเกษตรของบริ ษั ท ข้ า มชาติ พร้ อ มการวิ เคราะห์
นาเสนอประเด็น อภิปราย การร่วมถกปัญหาในเชิงวิชาการ และ
สามารถนาผลสรุปไปพัฒนาแผนธุรกิจด้วยตนเองได้

301476 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
(Strategic Management in Agribusiness)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ต าแหน่ ง ของภาคเกษตรไทย สถานการณ์ ข องสิ น ค้ า
เกษตรที่สาคัญ ความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร แนวทางใน
การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ตามสถานการณ์ กรณีศึกษาทางด้าน ธุรกิจเกษตร

301490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ ยวกั บสหกิ จศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ วิธีการเขียน
จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้น ฐานที่
จ าเป็ น ส าหรั บ การไปปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 เทคนิค
การนาเสนอโครงการหรือ ผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การ
พั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพเพื่ อ สั งคมการท างาน การเตรี ย มความพร้ อ มสู่
ความสาเร็จ

301481 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร 3(0-9-0)
และความปลอดภัยด้านอาหาร
(Project in Integrated Agricultural Technology
and Food Safety Management)
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301491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และ
301490 เตรียมสหกิจศึกษา
นัก ศึก ษาต้อ งไปปฏิ บั ติงานเชิ งวิชาการหรือวิช าชีพ เต็ ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1
ภาคการเรียนสหกิ จศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อ ทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ

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 เทคโนโลยีการหมัก
การผลิตเอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร เทคโนโลยี
การผลิ ต ปุ๋ ย ชี ว ภาพ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ 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
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
การสังเคราะห์โปรตีนกระบวนการพัฒนาของพืชในระดับโมเลกุ ล
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
จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชดิ นปุ๋ยและธาตุอาหารที่จาเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืชการขยายพันธุ์ของพืชโดยใช้และไม่ใช้เมล็ด
การผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญธัญพื ช พื ชตระกู ลถั่วไม้ ผลไม้ดอกไม้
ประดับและพืชอาหารสัตว์ศัตรูพืชและวิธีการควบคุม
303320 หลักการผลิตสัตว์
3(3-0-6)
(Principles of Animal Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบการผลิตสัตว์ สรีรวิทยาของสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ สัตว์ปีก สุกร โค-กระบือ และ
สัตว์น้า
304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
(Introduction to Biotechnology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

322101 สถิติเบื้องต้นสาหรับการเกษตร
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics of Agriculture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ดหลัก และวิธีก ารทางสถิ ติ รวมถึ งสถิติพ รรณนา
และสถิติอนุ มาน การแจกแจงความถี่การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
และการวัดความแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การ
แจกแจงความน่ า จะเป็ น แบบเต็ ม หน่ วย การแจกแจงแบบปกติ
ทฤษฎี ก ารสุ่ มตั วอย่าง การทดสอบสมมุ ติฐาน การวิเคราะห์ ก าร
ถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การทดสอบโดยใช้ไค-สแควร์

3(3-0-6)
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322201 สถิติสาหรับการทดลองทางการเกษตร
3(2-3-4)
(Experimental Statistics for Agriculture)
วิชาบังคับก่อน : 322101 สถิติเบื้องต้นสาหรับการเกษตร
หลั กการออกแบบการทดลอง ความคลาดเคลื่ อนของการ
ทดลองและการควบคุม การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์
แผนการทดลองแบบต่างๆ ได้แก่ แผนเชิงสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบบลอก
บริบู รณ์ เชิ งสุ่ ม แผนแบบจตุ รั ส ลาติ น แผนแบบสปลิ ต พลอต การ
ทดลองแบบแฟกตอเรี ย ล การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย การถดถอย
พหุคูณและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

น้าของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้าภายในเซลล์ และนอกเซลล์ของ
พืช การขนถ่ายอาหารและน้า การเจริญเติบโตของพืชและปัจจัยที่
เกี่ ย วข้อง การวิเคราะห์และวัดอัตราการเจริญ เติบ โต ผลผลิตและ
องค์ประกอบของผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งผลิต และแหล่ง
ใช้อาหารของพืช ตลอดจนสรีรวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของพืช
หลังการเก็บเกี่ยว
322241 ดินและการจัดการดิน
3(2-3-4)
(Soil and Soil Management)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1,
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
ความสาคัญของดินต่อสิ่งมีชีวิตและการเกษตร ธรรมชาติ
และองค์ประกอบของดิน การกาเนิดและการพัฒนาของดิน สมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี และชี วภาพของดิ น การเสื่อ มของดิน การ
จัดการดิน และการสารวจดิน

322102 การผลิตพืชเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Fundamental Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติ และความสาคัญของการผลิตพืช ลักษณะ และ
การใช้งานอุปกรณ์การเกษตร การเตรียมการก่อนการปลูกพืช การ
ปลูกพืชไร่ พืชสวน การจัดการและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้
ประโยชน์ผลิตผลพืช การศึกษาดูงานนอกสถานที่

322242 ภูมิอากาศและการชลประทาน
3(2-3-4)
สาหรับการผลิตพืช
(Climates and Irrigation for Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : 322241 ดินและการจัดการ หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาฯ
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช การ
เกิ ด และการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ การจ าแนกเขต
ภู มิ อ ากาศของประเทศไทย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ แ ละวิ ธี ก ารวั ด ข้ อ มู ล
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละประวั ติ ค วามเป็ น มาของระบบ
ชลประทาน ความส าคั ญ ของน้ า คุ ณ ภาพน้ าชลประทาน ความ
ต้องการน้าของพืช คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับการให้น้าของพืช
ระบบการให้น้าและการติดตั้ง และการให้ปุ๋ยในระบบชลประทาน

322103 ฝึกงานการผลิตพืช 1
1(0-3-0)
(Crop Production Practicum I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปฏิบั ติงานประกอบด้ วย การเตรียมแปลงปลูก การ
ปลูก การให้น้า การดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว
322211 สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-3-4)
(Physiology of Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : 104103 ชีววิทยาของพืช,
104104 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืช
กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ย วข้องกับผลผลิต
เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้า ประสิทธิภาพการใช้
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322251 แมลง สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกันกาจัด 3(2-3-4)
(Insects, Animal Plant Pests and
Their Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญ สัณ ฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีววิทยา และการ
จาแนกหมวดหมู่แมลง ชนิดแมลง และสัตว์ศัตรูพืชเศรษฐกิจ และ
วิธีการป้องกันกาจัด เทคโนโลยีการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน

322303 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ
4(3-3-6)
(Economic Crop Production Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ
การวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ การวิเคราะห์พื้นที่ปลูก
และการเตรีย มพื้นที่ การเตรียมท่อนพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ วิธีการ
ปลูกและการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการปลูก เทคโนโลยีการจัดการ
น้าและปุ๋ย เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช การเก็ บเกี่ยว การจัดการ
หลังเก็บเกี่ยว การดูงานการผลิตพืชเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม

322261 จักรกลการเกษตรสาหรับการผลิตพืช
3(2-3-4)
(Agricultural Machinery for Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ
การใช้ เครื่ องจั ก รกลทดแทนแรงงาน ชนิ ดและหลั ก การ
ทางานของเครื่องยนต์ รถแทรกเตอร์ชนิดต่าง ๆ การใช้งานอุปกรณ์ต่อ
พ่ ว ง การดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ที่ ต่ อ พ่ ว งกั บ รถแทรกเตอร์
เครื่องมือเขตกรรม เครื่องมือเก็บเกี่ยว ฯลฯ และผลกระทบของการ
ใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงต่อระบบนิเวศน์

322304 โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1
2(1-3-2)
(Commercial Crop Production Project I)
วิชาบังคับก่อน : ความเห็นชอบของสาขาฯ
ระดมความคิดการจัดทาแผนธุรกิจด้านการผลิตพืชตามหัวข้อ
ที่กลุ่มนักศึกษาเลือก การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทัศนศึกษาดูงานการ
ผลิ ต จริ ง ของสถานประกอบการ การสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การและ
นาเสนอหัวข้อโครงการ การจัดทาวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ
ของโครงการ การจัด ทาแผนการดาเนินการ การตลาด ทรัพยากร
บุคคล การผลิต การเงินและบั ญ ชี ผลตอบแทนการลงทุน รวมทั้ ง
หัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรยุคใหม่และดาเนินการธุรกิจเกษตร
เช่น การจัดทาวิสัยทัศน์ และภารกิจองค์กร

322302 ฝึกงานการผลิตพืช 2
1(0-3-0)
(Crop Production Practicum II)
วิชาบังคับก่อน : 322103 ฝึกงานการผลิตพืช 1
นักศึกษาปฏิบัติงานภาคสนามโดยทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุม
และกากับดูแลนักศึกษาในรายวิชา 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)

322311 การปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-3-4)
(Plant Breeding)
วิชาบังคับก่อน : 322201 สถิติสาหรับการทดลองทางการเกษตร,
104203 พันธุศาสตร์
ความสาคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักพันธุศาสตร์ของ
การปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีการปรับปรุงพันธุ์ในพืชผสมตัวเองและพืช
ผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการกลายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์
เพื่ อ ต้ า นทานโรคและแมลง การผสมระหว่ า งพื ช ต่ า งชนิ ด การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และการเผยแพร่พันธุ์ดี
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322313 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
(Postharvest Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ
โครงสร้างองค์ประกอบ และลัก ษณะของผลิตผลเกษตร
ความบริบูรณ์และดัชนีความบริบูรณ์ของผลิตผลเกษตร ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการเก็บเกี่ ย ว ปัจจัยที่มีผลต่อคุณ ภาพของผลิตผลหลัง
การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวใน
ระดับพื้นฐานจนถึงอุตสาหกรรม ได้แก่ การคัดเลือก การคัดขนาด
การบรรจุ การเก็บรักษา การสี การนวด การจัดการผลผลิตที่ถูกคัด
ออก เป็นต้น

322351 โรคพืชและการป้องกันกาจัด
3(2-3-4)
(Plant Diseases and Their Control)
วิชาบังคับก่อน : 108201 จุลชีววิทยา,
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความสาคัญของโรคพืช ความเสีย หาย ประเภทและชนิด
ของสาเหตุ โ รคพื ช หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย สาเหตุ การเป็ น ปรสิ ต และ
พัฒนาการของโรคติดเชื้อ การเข้าทาลายพืช ผลกระทบของเชื้อต่อ
สรีรวิทยาของพืช การป้องกันตัวเองของพืช พันธุศาสตร์ของการเกิด
โรค ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค การแพร่ระบาด หลักการป้องกันกาจัด
โรคพืช และกรณีตัวอย่างของโรคแต่ละประเภทที่สาคัญ

322314 การขยายพันธุ์พืช
3(2-3-4)
(Plant Propagation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการ
ขยายพันธุ์พืช โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการขยายพัน ธุ์พื ช
การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด ส่วนของลาต้น และส่วนอื่น ๆ โดย
วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การแบ่ง การแยก การตอน การตัดชา การติดตา
การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงการศึกษาดู
งานแหล่งผลิตพันธุ์ไม้เพื่อการค้าที่สาคัญ

322361 วัชพืชและการป้องกันกาจัด
3(2-3-4)
(Weeds and Their Control)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ
ความส าคั ญ ของวั ชพื ช ต่ อ การเกษตร ชี ววิ ท ยาและการ
จาแนกวัชพืช การแข่งขันของวัชพืชกับการปลูกพืช หลักการป้องกัน
กาจัดวัชพืช สารก าจัดวัชพืช และเทคนิคการใช้ และพิษวิทยาของ
สารกาจัดวัชพืช ผลกระทบของสารกาจัดวัชพืชต่อสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมวัชพืชในพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
322410 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
2(1-3-2)
(Seed Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ
ขอบข่ายของวิทยาการเมล็ ดพัน ธุ์ ความหมายของเมล็ ด
พั น ธุ์ โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเมล็ ด พั น ธุ์ แ ละ
ความสาคัญ หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์และ
การสุกแก่ การงอกของเมล็ดพันธุ์และกระบวนการงอก การพักตัว
ของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงของเมล็ดพั นธุ์ การเพิ่มคุณ ภาพเมล็ด
พัน ธุ์ การประกัน คุณ ภาพเมล็ด พัน ธุ์ การตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์ และการศึก ษาดูงานระบบการผลิตเมล็ด
พันธุ์ของภาครัฐหรือภาคเอกชน

322341 การจัดการธาตุอาหารพืชและปุ๋ย
2(1-3-2)
(Plant Nutrient and Fertilizer Management)
วิชาบังคับก่อน : 322241 ดินและการจัดการดิน หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาฯ
ปั จ จั ย ที่ ค วบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ธาตุ อ าหารที่
จาเป็นสาหรับพืช บทบาทและหน้าที่ของธาตุอาหารพืช รูปของธาตุ
อาหารพืชที่อยู่ในดินและแหล่งที่มา ความหมายของปุ๋ย การจาแนก
ชนิดปุ๋ยและการผลิต การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การคานวณและ
การผสมปุ๋ย ทดสอบการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืช
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323212 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
1(0-3-0)
และสรีรวิทยาของสัตว์ 1
(Animal Anatomy and Physiology Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 323211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1
หรือเรียนควบคู่
ศึกษาถึงกายวิภาคของระบบต่าง ๆ ในปศุสัตว์และศึกษา
ทดลองถึงลักษณะคุณสมบัติและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐาน
ของร่างกาย ส่วนปกคลุมร่างกาย ระบบประสาท กระดูก กล้ามเนื้อ
การไหลเวียนและส่วนประกอบทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิต
การหายใจ และระบบภูมิคุ้มกันโรค

322481 ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
(Special Problems)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การค้นคว้างานวิจัย การทดลอง หรือศึกษาปัญหาในการ
ผลิตพืช
322482 สัมมนา
1(1-0-6)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ
การเขียนบทคัดย่อ และการนาเสนอผลงานวิชาการใน
ลักษณะของการสัมมนา

323251 ระบบการผลิตสัตว์
3(3-0-6)
(Animal Production Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงองค์ประกอบตลอดโซ่การผลิตในการผลิตสัตว์
ภาพรวมของการผลิตสัตว์ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก โอกาส ปัญหา ความท้าทายของผู้ประกอบการ (ใหญ่ กลาง เล็ก)
และ 3 เสาหลั ก ของการผลิ ต สั ต ว์ อ ย่ า งยั่ งยื น ได้ แ ก่ คน (อาหาร
ปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร) สัตว์ (ประสิทธิภาพการผลิต
และ สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ ) สิ่ ง แวดล้ อ ม (การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม)

323171 การปฏิบัติงานฟาร์ม
3(0-9-0)
(General Farm Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกทัก ษะการปฏิบัติงานในฟาร์มผลิตสัตว์เศรษฐกิ จ
ได้แก่ ฟาร์มโคนม โคเนื้ อ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุก ร ฟาร์มประมง
การบั ญ ชี ฟ าร์ม โรงงานผลิ ตอาหารสัต ว์ เป็ นต้ น และทัศ นศึก ษา
เยี่ยมชมฟาร์มและธุรกิจการผลิตสัตว์ดังกล่าวข้างต้น
323211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1 3(3-0-6)
(Animal Anatomy and Physiology I)
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ปศุ สัตว์ในเรื่อ ง เซลล์ เนื้อ เยื่ อ ของเหลวในร่างกาย ส่วนปกคลุ ม
ร่ า งกาย ระบบประสาทและอวั ย วะสั ม ผั ส พิ เศษ โครงกระดู ก
กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจและการไหลเวี ย นโลหิ ต การหายใจและการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ และระบบภูมิคุ้มกันโรค

323313 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2 3(3-0-6)
(Animal Anatomy and Physiology II)
วิชาบังคับก่อน : 323211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ปศุสัตว์ในเรื่อง การย่อยอาหาร ไตและการขับถ่าย-ปัสสาวะ ต่อมไร้
ท่อและหน้าที่ของฮอร์โมน การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ผลจาก
ความเครียดต่อการผลิตสัตว์ การสืบพันธุ์ในสัตว์เพศผู้และเพศเมีย
การสร้างน้านม การสร้างไข่ข องสัตว์ปี ก การผสมเที ย ม การถ่าย
ฝากคัพภะและวิทยาการสืบพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์น้า
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323322 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 1
1(0-3-0)
(Animal Nutrition Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 323321 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว หรือ
เรียนควบคู่
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางฟิสิกส์และเคมีของวัสดุที่ใช้
เป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้ แก่ การวิเคราะห์ หาความชื้น เถ้า โปรตี น
ไขมั น เยื่ อ ใย แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส และอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ประกอบสูตรอาหารสัตว์

323314 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
1(0-3-0)
สรีรวิทยาของสัตว์ 2
(Animal Anatomy and Physiology Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 323313 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2
หรือเรียนควบคู่
ศึกษา ปฏิบัติ ทดลองในสัตว์ ถึงลักษณะและหน้าที่ของ
การย่อยอาหาร การขับถ่ายปัสสาวะ อิทธิพลของฮอร์โมนต่อการ
สืบพันธุ์และการดารงชีพ ผลจากความเครียดต่อผลผลิต การตรวจ
คุณภาพน้าเชื้อ การผสมเทียม และวิทยาการสืบพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึง
กายวิภาคของสัตว์น้า

323323 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(3-0-6)
(Ruminant Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี
ระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง การสังเคราะห์
การนาพาและการดูดซึมโภชนะ การย่อยและเมตาโบลิซึมของคาร์
โบไฮเดรท ไขมั น และไนโตรเจน การใช้ผลิตผล ผลพลอยได้จ าก
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

323315 สุขศาสตร์ และการป้องกันโรคสัตว์
4(3-3-6)
(Animal Hygiene and Disease Prevention)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเกี่ ยวกับสุขศาสตร์สาหรับสัตว์และการป้องกั น
โรค ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรคและสาเหตุ ข องการเกิ ด โรคจาก
เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิตสัตว์ขั้นพื้นฐาน โรคที่สาคัญของสัตว์ปีก สุกร โค
กระบือ แพะ แกะและโรคสัตว์น้า หลักการใช้และกาหนดโปรแกรม
วัคซีนโปรแกรมสุขภาพสาหรับสัตว์ ยาและหลัก การใช้ย าสาหรับ
สัตว์ หลักการทาลายและลดปริมาณเชื้อโรค หลักการจัดการสุขภาพ
ของฝูงสัตว์ ระบบความปลอดภัยของคนและสัตว์ภายในฟาร์ม และ
หลักการควบคุมและกาจัดโรคสัตว์

323324 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 2
1(0-3-0)
(Animal Nutrition Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 323323 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง หรือ
เรียนควบคู่
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทเยื่อใย ได้แก่การวิเคราะห์หาเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และอื่น ๆ รวมถึงการประเมินคุณภาพของพืช
อาหารสัตว์ชนิ ดต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ ต่อ การให้อาหารสัตว์เคี้ย ว
เอื้ อง รวมทั้ งการวิเคราะห์ ก รดไขมั นระเหยได้ และการวิเคราะห์
องค์ประกอบของน้านม

323321 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
3(3-0-6)
(Monogastric Animal Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี
ความส าคั ญ ของโภชนศาสตร์ สั ต ว์ โภชนะและการใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะ
และมาตรฐานการให้อาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนะของ
อาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์
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323341 การผลิตสัตว์ปีก
3(2-3-4)
(Poultry Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พั น ธุ์ แ ละพั น ธุ ก รรมของสั ต ว์ ปี ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและการจัดการ อาหารและการให้อาหาร
หลักการผลิตสัตว์ปีกที่เหมาะสม โรคที่สาคัญของสัตว์ปีกและการ
ป้องกันรักษา

323352 สถิติเพื่อการทดลองทางสัตวศาสตร์
3(2-3-4)
(Experimental Statistics for Animal Science)
วิชาบังคับก่อน : 103104 สถิติเบื้องต้น
ข้อพิจารณาในการทางานวิจัยทางสัตว์ ขั้นตอนที่สาคัญ
ในการทางานวิจัยทางสัตว์ การกาหนดประชากรที่จะนาผลงานวิจัย
ไปขยายผล การสุ่มตัวอย่างและจานวนตัวอย่างที่มีความเหมาะสม
รวมถึงวิธีการควบคุมความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ในงานทดลอง
หลักการและหน้าที่ของแผนการทดลองชนิดต่าง ๆ และการเลือก
แผนการทดลองที่เหมาะสม การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สมการเชิงเส้นในการศึกษาความสัมพันธ์ การ
สรุปผลการวิจัย และการนาไปประยุกต์ใช้ผลการศึกษาในระดับ
ประชากร

323342 การผลิตสุกร
3(2-3-4)
(Swine Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถานการณ์ ก ารผลิ ต และการตลาดสุก ร พั น ธุ์แ ละการ
ปรับปรุงพันธุ์สุกร อาหารและการให้อาหารสุกร การจัดการสุกรพ่อ
แม่ พั น ธุ์ การจั ด การสุ ก รขุ น ซากและเนื้ อ สุ ก ร การป้ อ งกั น และ
ควบคุมโรคสุกร ต้นทุนการผลิตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสุกร

323353 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย 4(3-3-6)
(Livestock Housing and Animal Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาและฝึก ปฏิบัติเกี่ ย วกั บ หลัก การออกแบบ การใช้
งานและการบารุงรักษาโรงเรือนและอุ ปกรณ์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การ
จัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมถึงงานช่างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และศึกษาดูงานฟาร์มและสถานประกอบการต่าง ๆ

323343 การผลิตสัตว์น้า
3(2-3-4)
(Aquaculture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ชนิดของสัตว์น้าที่
นิย มเลี้ ย ง หลัก การและวิธีก ารในการสร้างบ่ อ การใส่ปุ๋ ย การให้
อาหาร การเพาะขยายพั น ธุ์ การอนุ บ าล และการเลี้ ย ง รวมทั้ ง
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

323381 การนาเสนอทางสัตวศาสตร์
1(0-3-6)
(Presentation in Animal Science)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านรายวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 วิชา (323341
การผลิต สั ตว์ ปี ก หรือ 323342 การผลิ ตสุ ก ร
หรือ 323343 การผลิตสัตว์น้า หรือ 323344
การผลิตโค)
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกั บการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ย วข้อง
กับการผลิตสัตว์ การตรวจสอบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสัตว์ สอนให้นักศึกษารู้จักการแปลผลข้อมูล การสรุปผลและ
เขียนรายงาน ตลอดจนการนาเสนอผลงานด้วยวาจา

323344 การผลิตโค
4(3-3-6)
(Cattle Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พันธุ์และพันธุกรรมของโคนม โคเนื้อ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพันธุ์ วิธีการผลิตโคนม โคเนื้อและการผลิตโคเนื้อจากลูกโค
นมเพศผู้ โรงเรือน การจัดการและการให้อาหาร หลักการผลิตน้านม
ที่เหมาะสม ระบบการผลิตเนื้อของโคเนื้อ โรคที่สาคัญของโคและ
การป้องกันรักษา
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323431 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(3-0-6)
(Animal Breeding Technology)
วิชาบังคับก่อน : 104203 พันธุศาสตร์ และ 103104 สถิติเบื้องต้น
การก าห นดเป้ า หมายการป รั บ ปรุ ง พั น ธุ์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ แบบแผนการปรับปรุงพันธุ์ การประยุกต์
ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ สถิติ และสรีระวิทยาในการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การปรับ ปรุงพั นธุ์สัต ว์โ ดยการคัด เลื อก ระบบการผสมพั น ธุ์
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

323457 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทางด้าน
3(3-0-6)
การผลิตสัตว์
(Post-Harvest Technology in Animal
Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การขนส่ง การแปรรูป การจัดการหลังการแปรรูป สวัสดิ
ภาพสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิต และคุณภาพของสัตว์ (เนื้อ น้านม
ไข่ และผลพลอยได้ อื่ น ๆ) โรงฆ่ า สั ต ว์ กระบวนการฆ่ า และการ
เปลี่ ย นแปลงหลั ง จากสั ต ว์ ต าย การตั ด แต่ ง ซากสั ต ว์ เนื้ อ สั ต ว์
โครงสร้า งและคุ ณ สมบั ติ ข องกล้ ามเนื้ อ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผล
พลอยได้ กระบวนการแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์ องค์ ป ระกอบและการ
วิเคราะห์ การเสื่อมคุณภาพของเนื้อสัตว์ การถนอมรักษา การหุงต้ม
บรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
และการตลาด

323432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 1(0-3-6)
(Animal Breeding Technology laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 323431 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์
หรือเรียนควบคู่
การศึกษาตลาดสินค้าปศุสัตว์ การดูงานฟาร์มปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล การจัดการ
การวิเคราะห์ และการแปลผลข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคนิค
ด้านอณูพันธุศาสตร์ที่ช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ การเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
อณูพันธุศาสตร์และลักษณะปรากฏเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

323482 สัมมนา
1(0-3-6)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : 323481 การนาเสนอทางสัตวศาสตร์
การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะของการ
สัมมนาทั้งรูปแบบของบทความทางวิชาการ การนาเสนอผลงานด้วย
วาจา พร้อมการวิเคราะห์นาเสนอประเด็น อภิ ปราย การร่วมถก
ปัญหาในเชิงวิชาการ และสามารถนาผลสรุปไปประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตสัตว์ได้

323456 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการผลิตสัตว์ 3(1-6-6)
(Animal Production Project Planning
and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 205225 การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร และ
ผ่านวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 รายวิชา
การจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ ด้ า นการผลิ ต สั ต ว์ ประกอบด้ ว ย
หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์จริงจากฟาร์มของเกษตรกร
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตลาด แผนการจัดการ
แผนกาลังคน แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนการดาเนินงาน
รวมทั้งศึก ษาเกี่ ย วกั บการสนับสนุน การดาเนิน ธุรกิ จ ทางด้านการ
ผลิตสัตว์ เช่น การส่งเสริมเกษตรกร การสารวจสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น

323485 ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
(Special Problem)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ปั ญ หาในการผลิ ต สั ต ว์ เทคโนโลยี ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การเลี้ย งสัต ว์ เพื่ อน ามาวิจั ย และทดลองภายใต้ การ
ควบคุมของคณาจารย์ในสาขาฯ
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323490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ย วกับสหกิ จศึก ษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะใน
การสื่อ สาร และการสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้น ฐานที่จ าเป็ น
สาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้ างความมั่นใจ
ในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ วัฒนธรรม
องค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขีย นรายงานและการนาเสนอ
และการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึ กษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่ อเสร็จสิ้นการปฏิ บั ติงาน
แล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ งรายงานวิ ชาการ และน าเสนอผลการไป
ปฏิ บั ติ งานต่ อคณาจารย์ ในสาขาวิ ชา เพื่ อท าการประเมิ นผลให้ ผ่ าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงาน
วิชาการ
323493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 323492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึ กษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่ อเสร็จสิ้นการปฏิ บั ติงาน
แล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ งรายงานวิ ชาการ และน าเสนอผลการไป
ปฏิ บั ติ งานต่ อคณาจารย์ ในสาขาวิ ชา เพื่ อท าการประเมิ นผลให้ ผ่ าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงาน
วิชาการ

323491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : 323171 การปฏิบัติงานฟาร์ม 323490 เตรียมสหกิจ
ศึกษา และผ่านวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 รายวิชา
นัก ศึ ก ษาต้องไปปฏิ บั ติงานเชิงวิชาการหรือวิช าชี พเต็ ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว 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
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม้ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานกรปฏิบัติงานและรายงานการปฏิ บัติงานโดยคณาจารย์
นิ เทศ และพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาและผลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
323492 สหกิจศึกษา 2
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 323491 สหกิจศึกษา 1

335211 จุลชีววิทยาอาหาร
3(3-0-6)
(Food Microbiology)
วิชาบังคับก่อน : 108201 จุลชีววิทยา
คุ ณ ลั ก ษณะของจุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ การเน่ าเสี ย และก่ อ โรคที่
สาคัญในอาหาร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาหารและกระบวนการแปรรูป
อาหารที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารและการตอบสนอง
การเจริญของจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลผลิต
ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการตรวจสอบพื้นฐานทาง
จุลชีววิทยาอาหารตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร

8 หน่วยกิต
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335212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
1(0-3-0)
(Food Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร หรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาอาหาร

335223 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1(0-3-0)
(Food Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 335222 เคมีอาหาร หรือเรียนควบคู่
ปฏิ บั ติก ารต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบเคมี ข อง
อาหาร

335221 อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
(Food and Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี
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 ค่า เชิงโภชนาการของสารอาหารมห
ภาคและจุล ภาค น้ าและอิเลคโตรไลท์ ความต้ องการอาหารและ
สมดุลพลังงาน พฤติกรรม อาการและโรคเกิดจากการผิดปกติของ
การบริโภค อาหารพื้ นฐาน อาหารเชิงหน้าที่ทางโภชนาการ และ
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

335224 สารเติมแต่ง สารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร 2(2-0-4)
(Food Additives, Contaminants, and Toxins)
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร และ
335222 เคมีอาหาร
การเสริมวิตามิน เกลือแร่ และสารให้กลิ่นรสในผลิตภัณฑ์
อาหาร หน้าที่ของสารเติมแต่งในอาหาร สารยับยั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ใน
อุ ต สาหกรรมอาหาร สารพิ ษ จากสิ่ งปนเปื้ อ นจากสิ่ ง มี ชี วิ ต การ
ควบคุมสิ่งปนเปื้อนทางเคมีและสิ่งมีชีวิต
335231 การแปรรูปอาหาร 1
3(3-0-6)
(Food Processing I)
วิชาบังคับก่อน : 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป และ 335211 จุลชีววิทยา
อาหาร
ทฤษฎีและหลักการถนอมอาหาร น้าและการแปรรูปน้า
สาหรับหรับอุตสาหกรรมอาหาร การเตรีย มวัตถุดิบ กระบวนการ
แปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ สารเคมี ที่ ช่ ว ยใช้ ในกระบวนการแปรรู ป อาหาร
ตัวอย่างอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศไทย และทัศนศึก ษา
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

335222 เคมีอาหาร
3(3-0-6)
(Food Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี
โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบในอาหาร
ได้แก่ น้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน การเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีขององค์ประกอบเหล่านี้ เอมไซม์ที่สาคัญในผลิตผลเกษตรและ
อาหาร และผลกระทบของเอมไซม์ดังกล่าว การเปลี่ย นแปลงทาง
เคมีของวิตามิน เกลือแร่ จากกระบวนการแปรรูปอาหาร โครงสร้าง
และสมบัติทางเคมีของรงควัตถุในอาหาร และเคมีของสารให้กลิ่นรส
ในอาหาร

335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0-6)
(Postharvest Changes of Biological Materials)
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี
การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ ยวของวัสดุชีวภาพที่ใช้
เป็นอาหารได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ ปลา นม ผักและผลไม้ รวมถึงกลยุทธ์
ในการชะลอการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวอันไม่พึงประสงค์ของ
แต่ละผลิตผล
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335322 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

335333 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 อาหารชนิดต่ าง ๆ บรรจุ
ภัณฑ์ของอาหารแต่ละประเภท การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร
335341 วิศวกรรมอาหาร 1
3(3-0-6)
(Food Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ 103101 แคลคูลัส 1 และ
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
หน่วย มิติ และ ตัวแปรทางวิศวกรรมอาหาร สมดุลมวล
สาร หลักการอุณหพลศาสตร์ สมดุลพลังงาน แผนภูมิไซโครเมทริก
พลศาสตร์ของไหลในการคานวณเรื่องการส่งของไหลในระบบท่อ

335331 การแปรรูปอาหาร 2
3(3-0-6)
(Food Processing II)
วิชาบังคับก่อน : 335231 การแปรรูปอาหาร 1
กระบวนการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การใช้ความร้อน การ
ทาให้เข้มข้น การทาแห้ง การแช่เยือกแข็ง การใช้คลื่นไมโครเวฟและ
อาบรังสี การปรับเปลี่ยนบรรยากาศ กระบวนการเอกซ์ทรูชัน การ
ประเมิ น อายุ ก ารเก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาหาร ทั ศ นศึ ก ษาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

335342 วิศวกรรมอาหาร 2
3(3-0-6)
(Food Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 335341 วิศวกรรมอาหาร 1
การถ่ายโอนความร้อนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป
ความสัมพั นธ์ระหว่างการอนุรักษ์มวล และพลังงาน การถ่ายโอน
มวล ที่เกี่ ย วข้องกั บการปฏิบัติก ารเฉพาะหน่วย ได้แก่ การระเหย
การสกัด ระบบทาความเย็น ระบบแช่เยือกแข็ง

335332 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร
1(0-3-0)
(Food Processing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร 1
และ การแปรรูปอาหาร 2
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335451 สุขาภิบาลโรงงานอาหารและระบบประกันคุณภาพ 4(4-0-8)
(Food Plant Sanitation and Quality Assurance
System)
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2
ข้อพึงปฏิบัติในโรงงานประกอบอาหาร การจัดสภาพแสง
เสี ย ง อากาศ และของเสี ย โรงงานประกอบการ ระบบประกั น
คุ ณ ภาพ การจั ด ท าระบบ pGMP GMP และ HACCP การสื บ
ย้อนกลับ (Traceability) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบบการประกัน
คุ ณ ภาพระบบ ISO 9000ระบบการประกั น คุ ณ ภาพของโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตามแบบมาตรฐานสากลและทั ศ นศึ ก ษาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

335343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
1(0-3-0)
(Food Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 335342 วิศวกรรมอาหาร 2 หรือ เรียนควบคู่
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหาร 1 และ
วิศวกรรมอาหาร 2
335352 การควบคุมคุณภาพอาหาร
4(3-3-6)
(Food Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 และ
335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร
ปั จ จั ย ของคุ ณ ภาพและการวั ด คุ ณ ภาพ สี ข องอาหาร
ชนิ ด ของสี แ ละมาตรฐานการจ าแนกสี การก าหนดและการวัด สี
ความหนืดและความคงตัวของอาหาร มาตรฐานความหนืดและความ
คงตั ว การวัด ความหนื ด และความคงตั ว ลั ก ษณะเนื้ อ สั ม ผั ส ของ
อาหาร กลิ่ น และรสของอาหาร ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ กลิ่ น และรสของ
อาหาร วิธีวัดกลิ่นและรสของอาหาร ขนาด รูปร่าง และตาหนิ การ
ประเมิน คุ ณ ภาพโดยประสาทสั ม ผัส การเตรีย มการประเมิ น ทาง
ประสาทสัมผัส วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส การวิเคราะห์ผล
การประเมินผลทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการทางสถิติ สถิติสาหรับ
การควบคุมคุณภาพ และปฏิบัติการ

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2(1-3-5)
(Engineering Graphics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเขี ย นตั ว อั ก ษร มาตรฐานและสั ญ นิ ย ม การ
เขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์
ไอโซเมตริก พิ ค โทเรีย ล เรขาคณิ ต พรรณาและภาพช่ วย ภาพตั ด
การกาหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การ
เขียนแบบประกอบ
335481 ปฏิบัติการและสัมมนาเทคโนโลยี
2( 0 -6 -0 )
อาหารเชิงบูรณาการ
(Integrated Practices and Seminar
in Food Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร 335222 เคมีอาหาร
335322 การวิเคราะห์อาหาร 335331 การแปรรูป
อาหาร 2 335342 วิศวกรรมอาหาร 2 และ
335352 การควบคุมคุณภาพอาหาร
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยความรู้แบบองค์รวมที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีอาหาร คือ จุลินทรีย์ เคมี วิศวกรรม การแปรรูป การ
ควบคุมคุณ ภาพ และการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส นาเสนอ
ผลงานโดยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ

335353 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
2(2-0-4)
(Food Law and Standards)
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2
กฎหมายอาหารของประเทศไทยและต่ า งประเทศ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานวัตถุดิบทางการเกษตร ความ
มั่นคงทางอาหาร หลักการบริหารกฎหมายอาหารและยา ขอบเขต
ของกฎหมายอาหารและยา สินค้าที่อยู่ใต้ความควบคุมของกฎหมาย
อาหารและยา การเรียกสินค้าคืน การเตือนด้านความปลอดภัยของ
อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แก่ผู้บริโภค
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การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการ
ราคาและช่องทางการจัดจาหน่าย

335482 การพัฒนาข้อเสนอโครงงานเทคโนโลยีอาหาร 1(1-0-2)
(Proposal Development of Food
Technology Project)
วิชาบังคับก่อน : 335481 ปฏิบัติการและสัมมนาเทคโนโลยีอาหาร
เชิงบูรณาการ หรือเรียนควบคู่
หลักการเตรียมข้อเสนอโครงการ การค้นคว้าและทดสอบ
สมมติฐานเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร นาเสนอผลงานโดยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ

335411 เทคโนโลยีการหมักดองอาหาร
3(2-3-4)
(Food Fermentation Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร
บทบาทของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เทคโนโลยี
ทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณ ฑ์ อาหารหมัก กล้าเชื้อที่ใช้ในการผลิต
อาหารหมั ก ดอง การควบคุ ม กิ จ กรรมของจุ ลิน ทรี ย์ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารหมักและถังหมัก เทคโนโลยีการหมัก ผลิตภัณ ฑ์ชนิดต่าง ๆ
คุณภาพความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก

335483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร
3(0-9-0)
(Food Technology Project)
วิชาบังคับก่อน : 335482 การพัฒนาข้อเสนอโครงงานเทคโนโลยี
อาหาร
ดาเนินการทดลองและวิจัย จากข้อเสนอโครงงานที่ได้รับ
การอนุ มั ติ จ ากรายวิ ช า 335482 การพั ฒ นาข้ อ เสนอโครงงาน
เทคโนโลยี อ าหาร รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ เขี ย น
รายงานผลการทดลองและน าเสนอผลการวิ จั ย โดยวาจาเป็ น
ภาษาอังกฤษ

335412 เทคนิคการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็วเพื่อ
ความปลอดภัยของอาหาร
3(2-3-4)
(Rapid Microbiological Detection Techniques
for Food Safety)
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความสาคัญของความปลอดภัยของอาหาร หลักการของ
วิธีการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็ว วิธีต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่ อโรคที่สาคัญ ในอาหาร
วิธีการแยกและเพิ่มจานวนของเชื้อจุลินทรีย์ การทวนสอบและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการ

335452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด 4(3-3-6)
(Food Product Development and Marketing)
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2
335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร และ
335352 การควบคุมคุณภาพอาหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ การสารวจตลาด ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ แนวคิด
และความส าคั ญ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารใหม่ กระบวนการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารใหม่ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ การพั ฒ นา
กระบวนการแปรรูปผลิตภั ณ ฑ์ อาหารใหม่ การวางแผนในการน า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารใหม่ อ อกสู่ ต ลาด การเลื อ กตลาดเป้ า หมาย

335453 การประเมินทางประสาทสัมผัสของอาหาร 3(2-3-4)
(Sensory Evaluation of Foods)
วิชาบังคับก่อน : 335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร
คาจากัดความและการพัฒนาการวิเคราะห์ทางประสาท
สัม ผัส อวัย วะและสรีรวิทยาทางประสาทสัมผัส การเก็ บและการ
เตรียมตัวอย่าง องค์ประกอบของสเกลการวัด วิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ
และการวิเคราะห์ข้อมูล การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้ประเมิน
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335461 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-4)
(Dairy Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง
การเก็บเกี่ยว 335331 การแปรรูปอาหาร 2
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทน า การผลิ ต น้ านม ลั ก ษณ ะทางกายภาพและ
องค์ ป ระกอบทางเคมี ของน้ านม จุ ลิน ทรีย์ ข องผลิ ตภั ณ ฑ์ น มและ
ความปลอดภั ย หน่ ว ยการแปรรู ป ในกระบวนการผลิ ต นมและ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ น ม ผลิต ภั ณ ฑ์ น มที่ เป็ น ของเหลว ผลิ ตภั ณ ฑ์ นมเปรี้ย ว
ผลิตภัณ ฑ์นมผง ผลิตภัณ ฑ์เนยแข็ง เนย ไอศกรีม และทัศนศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมนม

และผลไม้และการใช้ประโยชน์ และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
335464 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(1-6-2)
(Bakery Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
คุ ณ สมบั ติ ข องส่ ว นผสมชนิ ด ต่ า ง ๆ ที่ ใช้ ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์
กระบวนการเกิดโด กรรมวิธีในการแปรรูป และการเก็บรักษา และ
ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ
335465 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 3(2-3-4)
(Cereal and Legume Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง
การเก็บเกี่ยว 335331 การแปรรูปอาหาร 2
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงสร้าง องค์ป ระกอบและคุณ สมบัติต่าง ๆ และการ
แปรรู ป ธั ญ พื ช และพื ช ตระกู ล ถั่ ว ที่ ใ ช้ ใ นการแปรรู ป เน้ น ข้ า ว
ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลืองและถั่วเขียว การใช้ประโยชน์จากส่วน
เหลือทั้งหมด และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว

335462 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก
3(2-3-4)
(Meat and Poultry Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง
การเก็บเกี่ยว 335331 การแปรรูปอาหาร 2
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การฆ่าสัตว์เพื่ออาหารและคุณ ภาพของซาก วัตถุดิบเนื้อ
และส่วนผสมที่ไม่ใช่เนื้อและหน้าที่ต่าง ๆ ในการแปรรูป หลักการ
แปรรูปผลิตภัณ ฑ์เนื้อชนิดต่าง ๆ ผลิ ตภัณ ฑ์เนื้อตัดแต่งและขึ้นรูป
ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การควบคุมและการประเมินคุณ ภาพ
เนื้อและผลิตภัณ ฑ์ คุณ ภาพโภชนาการของผลิตภัณ ฑ์ เนื้อ การใช้
ประโยชน์ผลพลอยได้จากสัตว์ และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

335466 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ามันและไขมัน
3(2-3-4)
(Fat and Oil Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335222 เคมีอาหาร, 335331 การแปรรูปอาหาร 2
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การแบ่งประเภทและองค์ประกอบของไขมันและน้ามัน
คุณ สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณ ฑ์สุดท้าย
การเปลี่ยนแปลงของไขมันและน้ามันระหว่างการเก็บรักษา หลักการ
และเทคนิคการสกัดไขมันและน้ามัน และการทาให้บริสุทธิ์ เทคนิค
การดัดแปรไขมันและน้ามัน ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
น้ามันและไขมัน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ามัน

335463 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
3(2-3-4)
(Fruit and Vegetable Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพ
หลังการเก็บเกี่ยว 335331 การแปรรูปอาหาร 2
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การดูแลและเก็บรักษาผักและผลไม้สด ผลการแปรรูปต่อ
ผักและผลไม้และคุณ ภาพและคุณ ค่าทางโภชนาการของผลิตภัณ ฑ์
การถนอมและแปรรูปผักและผลไม้ด้วยวิธีต่าง ๆ ผลพลอยได้จากผัก
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335467 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-3-4)
(Fishery Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง
การเก็บเกี่ยว 335331 การแปรรูปอาหาร 2
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การเก็ บ รัก ษาสัต ว์น้ าสดแช่ เย็ น ผลของการแปรรูป ต่ อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้า การแปรรูปและการวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภั ณ ฑ์ประมง ผลพลอยได้จ ากอุ ตสาหกรรมประมงและการใช้
ประโยชน์ และทั ศ น-ศึ ก ษาโรงงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ประมง

335473 อาหารและโภชนบาบัด
3(2-3-4)
(Food and Diet Therapy)
วิชาบังคับก่อน : 335221 อาหารและโภชนาการ
335322 การวิเคราะห์อาหาร หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
หลักโภชนบาบัด อาหารแลกเปลี่ ยนและการจัดรายการ
อาหาร อาหารสาหรับบุคคลในภาวะและวัยต่าง ๆ อาหารสาหรับ
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ อาหารดัดแปลง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การ
เสริมสารอาหาร อาหารฟั งก์ ชั่ น ภั ย ของอาหารและการคุ้ มครอง
ผู้บริโภค

335471 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
3(2-3-4)
(Food Packaging Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335333 บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นิยามของบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และการบรรจุ สมบัติ
ทางกายภาพเคมีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์
อาหารในบรรจุ ภั ณ ฑ์ วิ ธี ต รวจสอบบรรจุ ภั ณ ฑ์ กฎหมายและ
ข้อกาหนดของบรรจุภัณฑ์

335474 เคมีและเทคโนโลยีของกลิ่นรส
3(2-3-4)
(Flavor Chemistry and Technology)
วิชาบังคับก่อน : 102105 เคมีอินทรีย์ 335222 เคมีอาหาร หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีและบทบาทของกลิ่นรสใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร กลิ่นรสที่ใช้ในอาหาร กระบวนการผลิต
กลิ่นรส และกระบวนการแยกสารให้กลิ่นรส การจาแนกสารให้กลิ่น
รส แหล่งที่มา วิธีการวิเคราะห์สารให้กลิ่นรส การประยุกต์ใช้กลิ่นรส
และการควบคุมคุณ ภาพ ความสัมพันธ์ของสารให้กลิ่นรสที่มีผลต่อ
ลักษณะทางประสาทสัมผัส

335472 เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร
3(2-3-4)
(Food Enzyme Technology)
วิชาบังคับก่อน : 335222 เคมีอาหาร หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แหล่งและประเภทของเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
การทาเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ บทบาทหน้าที่
และความสาคัญของเอนไซม์กลุ่มต่าง ๆ ต่ออุตสาหกรรมอาหาร การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์ในการวิเคราะห์อาหาร และการตรึงเอนไซม์

335475 การวางแผนและควบคุมการผลิตอาหาร 3(3-0-6)
(Food Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 335342
วิศวกรรมอาหาร 2
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการงานการผลิต การพยากรณ์และ
การจัด การความต้ องการผลิต ภัณ ฑ์ การออกแบบระบบการผลิ ต
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบและอุปกรณ์ การวางแผนและการ
จัดตารางการผลิต
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335476 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร
3(3-0-6)
(Food Technopreneur)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ผู้ป ระกอบการ และธุรกิ จ
เทคโนโลยี อ าหาร การวิ เคราะห์ และศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย ได้แก่
การสร้างความคิด (Idea Grooming) ทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย/พัฒนา และนาผลิตภัณฑ์ไปสู่
เชิงพาณิชย์ ด้านการตลาด ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ด้านการ
ผลิต ด้านการเงิน และภาษีอากร เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ และ
สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิ จเทคโนโลยี อาหารที่เติบโต
อย่างยั่งยืน

สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริ ห ารงาน คุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒ นาบุ คลิก ภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
335491 สหกิจศึกษา
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : 335490 เตรียมสหกิจศึกษา
และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็มเวลาเสมือน
หนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและ
ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ที่ เรี ย นในสาขาวิ ช าในการแก้ ปั ญ หาในสถาน
ประกอบการจริง อันจะน าไปสู่ การเพิ่ มความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหา
วิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ
และการพั ฒ นาตนเอง เมื่ อ เสร็จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษา
จะต้ อ งส่ งรายงานวิช าการ และน าเสนอผลการไปปฏิ บั ติ งานต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่ อท าการประเมิ นผลให้ผ่านหรือไม่ ผ่าน
โดยวัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสั ม ภาษณ์ และสั ม มนาสหกิ จ ศึ ก ษาหลั ง กลั บ จากสถาน
ประกอบการ

533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สรุ ป หลั ก การโดยย่ อ ทางเศรษฐศาสตร์ โ ดยเน้ น เรื่ อ ง
ดอกเบี้ ย และค่ า ของเงิน ที่ เปลี่ ย นไปตามเวลา การวิ เคราะห์ แ ละ
เปรียบเทียบการลงทุนแบบต่าง ๆ สาหรับโครงการทางวิศวกรรม
เช่ น การวิเคราะห์ จุด คุ้ม ทุ น การคิ ดค่ าเสื่ อมราคา การประเมิ นการ
ทดแทน ความเสี่ ยงและความไม่ แน่ นอน การวิ เคราะห์ ผลที่ เกิ ดขึ้ น
ภายหลังจากหักภาษีเงินได้
335490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ย วกับสหกิ จศึก ษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีก ารเขียนจดหมายสมัครงานและการ
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สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร
โทรศัพท 0-4422-4223-4 โทรสาร 0-4422-4220
Website : http://eng.sut.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต
โทรศัพท 0-4422-4411 โทรสาร 0-4422-4494
Website : http://www.mae-sut.com
Facebook : Manufacturing Engineering@SUT
Email : mae@sut.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

โทรศัพท 0-4422-4225 โทรสาร 0-4422-4610
Website : http://eng.sut.ac.th/ae/ae2016/
Facebook : วิศวกรรมเกษตร มทส.

สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง

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

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

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

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

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

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

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

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

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

โทรศัพท 0-4422-4471 โทรสาร 0-4422-4477
Website : http://eng.sut.ac.th/ceramic/
Facebook:https://www.facebook.com/ceramic.suranaree

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

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

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

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร

สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร
(หลักสูตรนานาชาติ)
โทรศัพท 0-422-4430-1 โทรสาร 0-4422-4605
Website : http://eng.sut.ac.th/polymer/2015/
newversion/intro.php

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

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

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

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

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

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

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

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

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

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

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
โทรศัพท 0-4422-4576,0-4422-4553,0-4422-4554

โทรสาร 0-4422-4555
Website : www.me-sut.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ
(หลักสูตรนานาชาติ)
โทรศัพท 0-4422-4517 โทรสาร 0-4422-4473
Website : www.dst_admin@sut.com

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 การผลิ ต ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยวิศวกรรมเกษตรเน้นการนาองค์ความรู้มาพัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตร กระบวนการผลิต
ทางการเกษตร การเก็บรักษาผลผลิต กระบวนการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร วัสดุ และ
พลังงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ดิน และน า ส่วนวิศวกรรมอาหารเน้น การนาองค์ความรู้มาพัฒ นา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรม
อาหาร กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณ ฑ์อาหาร การควบคุมคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการบรรจุและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนียังครอบคลุมถึงการออกแบบโรงงาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมประยุกต์ ที่จัดการเรียนการสอนเน้นเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมเกษตร
และด้านวิศวกรรมอาหาร โดยวิชาเฉพาะที่ศึกษาจะถูกแบ่งเป็น (1) กลุ่มวิชาพืนฐาน ที่เน้นให้บัณฑิตมีความรู้พืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ที่จาเป็นต่อ การเรียนรายวิชาชีพ (2) กลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรมเกษตรและด้านวิศวกรรมอาหาร ที่มีรายวิชาเกี่ยวกับ การ
ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร วิศวกรรมดินและนา วิศวกรรม
การแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมการบรรจุอาหาร และการจัดการของเสียทางการเกษตรและอาหาร ฯลฯ
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีความสนใจทางด้านการเกษตรและอาหาร
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี

193
38
15
15
8
138
27
42
57
12
9
8

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรการเกษตร และวิศวกรอาหาร
2. วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรโรงงาน
3. วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร/กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
4. นักวิจัยงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร/การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
5. นักวิเคราะห์โครงการ
6. ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
7. นักการตลาดด้านอุปกรณ์/เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
8. รับราชการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเกษตร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4225 โทรสาร 0-4422-4610
Website : http://eng.sut.ac.th/ae/ae2016/
Facebook : วิศวกรรมเกษตร มทส.
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หน่วยกิต (ไตรภาค)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ด้านวิศวกรรมเกษตร

102111
102112
103101
202108
202109

เคมีพืนฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพืนฐาน 1
แคลคูลัส 1
การรู้ดิจิทัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์
เพื่อการเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุ
ประสงค์ทางวิชาการ
521214 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ
เกษตรและอาหาร
525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประยุกต์ทาง
วิศวกรรม
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
533261 กรรมวิธีการผลิต
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)*
รวม

หน่วยกิต
4
1
4
2
1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

103102
105101
105191
202201
213102

แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2
523101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1

3
2
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3 202203 มนุษย์กับสังคมและ
2

213204

2

525202
525203
530211

4
4
1
2
18

สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุ
ประสงค์เฉพาะ
เทอร์โมไดนามิกส์ 1
พลศาสตร์วิศวกรรม
กลศาสตร์วัสดุ

รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

103105
105102
105192
202202

แคลคูลัส 3
ฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
531101 วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
4
1
3
4

2
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
3

213305

4
4
4

525204
525206
529292

18
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การพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทางาน
กลศาสตร์ของไหล 1
การเขียนแบบวิศวกรรม 2
วิศวกรรมไฟฟ้า

รวม

16
หน่วยกิต
3
3
4
2
4

16

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล
เกษตร
521341 การสั่นสะเทือนสาหรับ
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
521342 การถ่ายเทความร้อนสาหรับ
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
521343 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบสาหรับวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร
521344 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
และอาหาร 1
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
4 521312 การออกแบบ
4
4
4
1
1

เครื่องจักรกลเกษตร
521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์
เกษตร
521351 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
สาหรับระบบทาง
การเกษตร
521352 วิศวกรรมการแปรรูป
ทางการเกษตร
521353 การออกแบบโรงเรือน
เกษตรแบบบูรณาการ
521356 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เกษตร 1

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

18
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
1 521496 สหกิจศึกษา 1
521412 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร 2
521413 โครงงานวิศวกรรมเกษตร
และอาหาร
521495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาเลือกบังคับ (2)
วิชาเลือกบังคับ (3)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)*
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4 521314 การควบคุมอัตโนมัติทาง
4
3
4
3
1
19
หน่วยกิต

2
1
3
3
3
2
15

รวม

วิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร
521316 การแช่แข็งและเก็บรักษา
ด้วยความเย็น
521327 วิศวกรรมดินและนาทาง
การเกษตร
521354 วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร
521355 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร
521357 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เกษตร 2
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)*
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกบังคับ (4)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)*

8

หมายเหตุ * วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ให้เลือกเรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี
202373 การคิดเชิงออกแบบ
202175 ศิลปวิจักษ์
202222 พันธกิจสัมพันธุ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
202181 สุขภาพองค์รวม
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202331 อาเซียนศึกษา
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
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รวม

หน่วยกิต
4
4
4
2
1
1
2
18
หน่วยกิต
4
4
3
2

13

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ด้านวิศวกรรมอาหาร
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

102111
102112
103101
202108
202109

เคมีพืนฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพืนฐาน 1
แคลคูลัส 1
การรู้ดิจิทัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์
เพื่อการเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุ
ประสงค์ทางวิชาการ
521214 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ
เกษตรและอาหาร
525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประยุกต์ทาง
วิศวกรรม
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
533261 กรรมวิธีการผลิต
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)*
รวม

หน่วยกิต
4
1
4
2
1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

103102
105101
105191
202201
213102

แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2
523101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1

3
2
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3 202203 มนุษย์กับสังคมและ
2

213204

2

525202
525203
530211

4
4
1
2
19

สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุ
เฉพาะ
เทอร์โมไดนามิกส์ 1
พลศาสตร์วิศวกรรม
กลศาสตร์วัสดุ 1

รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

103105
105102
105192
202202

แคลคูลัส 3
ฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
531101 วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
4
1
3
4

2
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
3

213305

4
4
4

521215
525204
525206
529292

18
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การพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทางาน
การถ่ายโอนมวล
กลศาสตร์ของไหล 1
การเขียนแบบวิศวกรรม 2
วิศวกรรมไฟฟ้า

รวม

16
หน่วยกิต
3
3
2
4
2
4

18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล
เกษตร
521341 การสั่นสะเทือนสาหรับ
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
521342 การถ่ายเทความร้อนสาหรับ
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
521343 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบสาหรับวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร
521344 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
และอาหาร 1
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
4 521314 การควบคุมอัตโนมัติทาง
4
4
4
4

1
1

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

521338 การควบคุมคุณภาพเชิงวิศว
กรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
521361 เคมีและจุลชีววิทยาของ
อาหารเบืองต้น
521362 ปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา
ของอาหารเบืองต้น
521363 หลักวิศวกรรมการแปรรูป
อาหาร 1
521365 ระบบต้นกาลังในอุตสาหกรรม
อาหาร
521366 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ
แปรรูปอาหาร 1

18
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
1 521496 สหกิจศึกษา 1
521412 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร 2
521413 โครงงานวิศวกรรมเกษตร
และอาหาร
521495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาเลือกบังคับ (2)
วิชาเลือกบังคับ (3)
วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก (3)*
รวม

3

2
1

3

4
18
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 วิชาเลือกเสรี (1)

วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกบังคับ (4)
วิชาเลือกบังคับ (4)

2
1
3
3
3
2
15

วิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร
521316 การแช่แข็งและเก็บรักษา
ด้วยความเย็น
521337 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
521364 หลักวิศวกรรมการแปรรูป
อาหาร 2
521367 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ
แปรรูปอาหาร 2
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)*

วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก (4)*

รวม

หมายเหตุ * วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ให้เลือกเรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี
202373 การคิดเชิงออกแบบ
202331 อาเซียนศึกษา
202222 พันธกิจสัมพันธุ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

8

รวม

202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
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4
3
3
1
2
17
หน่วยกิต
4
4
3
3
2

13

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Transportation and Logistics Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

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. หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ เป็น รายวิชาที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรในรอบด้าน อาทิ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในวิชาเหล่านี้จะมีการสอดแทรกวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมด้วย
2. วิชาชีพด้านวิศวกรรมขนส่ง ในหลั กสูตรจะมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขนส่งและการจราจร ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลัก ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดาเนินงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน ในด้านการขนส่ง และงานด้า น
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 ให้มีคว ามปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์ คัดเลือกวัสดุที่ใช้ในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างใน
งานถนน เช่น หิน ยาง แอสฟัลท์ เหล็ก และคอนกรีต เป็นต้น
4. วิชาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่จะศึกษาเกี่ ยวกั บการวางแผน การควบคุมบริหารการขนส่ง สินค้า เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ตอบสนองต่อความต้องการด้านอุตสาหกรรม การให้บริการโลจิสติกส์ในระดับประเทศ หรือระดับสากลต่อไป
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ควรจะเป็นคนช่างสังเกตมีความสนใจในการประยุก ต์ความรู้พื้ นฐานมาใช้ ในงานวิ ศวกรรม จาเป็นต้องมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิชาการที่ช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันได้แก่ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น อย่า งดี มีค วามสามารถ
ที่จ ะเรีย นรู้ด้ว ยตนเองในสาขาประยุก ต์เ ฉพาะทางด้ า นต่า งๆ เพราะวิศ วกรรมขนส่ง และโลจิส ติก ส์เ ป็น สห วิทยาการที่ต้องมีความรอบรู้
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหลายสาขาวิชาประกอบกันจึงจะสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาได้ดี
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

191 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
27
12
79
18
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 ในบริษัทหรือองค์กรที่ทางานเป็นที่ปรึกษาหรือ วางแผน 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/
Facebook: http://www.facebook.com/transportsut
Email: ie_tre@sut.ac.th
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
แคลคูลัส 1
4 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
1
การรู้ดิจิทัล
2 202201 ทักษะชีวิต
3 202202 ความเป็นพลเมืองและ
3
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
3
พลเมืองโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 531101 วัสดุวิศวกรรม
3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
4
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
รวม
17
รวม
16
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 202373 การคิดเชิงออกแบบ
2 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
522261 วิศวกรรมขนส่ง
4 213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ 3 522269 วิธีทางสถิติในการขนส่งและ
4
522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ
4 522265 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3
โลจิสติกส์
522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซอุปทาน 4 522266 การวิจยั การดาเนินงาน
4 522270 วิธีการคอมพิวเตอร์ในงาน
2
522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2 522267 วิธีการคอมพิวเตอร์ในงาน
2
ขนส่งและโลจิสติกส์ 2
ขนส่งและโลจิสติกส์ 1
522271 การสารวจในงานขนส่ง
3
1
522268 การจัดการขนส่งสินค้า
4 522272 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
รวม
18
รวม
17
รวม
17
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202207 มนุษย์กบั เศรษฐกิจและการพัฒนา
3 202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
2 522369 การจาลองในงานขนส่งและโลจิ
4
522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง
3 522365 วิศวกรรมจราจร
4 สติกส์
3
522361 ปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง 1 522366 ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
1 522370 การบริหารการจัดซื้อและโลจิสติกส์
4
522362 การขนส่งและกระจายสินค้า
4 522367 การวางแผนและการ
4 522371 การวางแผนและออกแบบงานทาง
1
ออกแบบระบบราง
522372 ปฏิบัติการวางแผนและ
ออกแบบงานทาง
102111
102112
103101
202108
202109
213101
525101

รวม

16

รวม

18
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รวม

18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
522461 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและ
โลจิสติกส์ 1
522495 เตรีมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (4)
วิชาเลือกบังคับ (5)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
3 522496 สหกิจศึกษา 1
2
1
3
3
4
16

รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 522462 โครงงานวิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ 2
วิชาเลือกบังคับ (6)
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
8
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รวม

หน่วยกิต
2
3
4
2
2
13

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 การเชื่อมโยงระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและการบารุงรักษาเครื่อง ทางด้านซอฟต์แวร์จะเป็นการดูแล
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ทางด้านฮาร์ดแวร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรตรรกะ การออกแบบระบบดิจิทัล ระบบไมโครโพรเซสเซอร์
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทางด้านซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 แขนง คือซอฟต์แวร์ระบบ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ ยวกับโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนงานฐานข้อมูลคอมพิ วเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
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ผู้สนใจศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควรจะเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต มีเหตุมีผล และมักจะใช้คาถามว่า "ถ้า" อยู่เสมอ ควรจะ
เป็นผู้ที่มีความพยายามที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และติดตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ความรู้พื้นฐานที่ควรจะมีเป็นอย่างดี คือคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ
ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
178 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
8 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
68 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
16 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
8 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 และองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างของตาแหน่งงานประกอบด้วย วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
นักโปรแกรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4422
Website : http://eng.sut.ac.th/cpe/
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
523203 การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม
523271 อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
202xxx ศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก (1)
523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์
523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
523351 วิธีฟอร์มอลและภาวะคานวณได้
523371 ไมโครโพรเซสเซอร์
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
202xxx ศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก (4)
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางาน
523480 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
523490 เตรียมสหกิจศึกษา
523xxx วิชาเลือกบังคับ (4)
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
1 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
4 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
2 202201 ทักษะชีวิต
3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3
1 213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
3 531101 วัสดุวิศวกรรม
4
3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2
2
17
รวม
17
รวม
16
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
3 213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
เฉพาะ
523211 ระบบฐานข้อมูล
4
2 523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
4 523251 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
4
2 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
4 523274 ปฏิบัติการระบบดิจิทัล
1
4 523272 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ 1 523276 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
4
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
4 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
4
15
รวม
16
รวม
16
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
2 202xxx ศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก (2)
2 202xxx ศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก (3)
2
2 523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3
4 523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
4 523353 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4
4 523354 ระบบปฏิบัติการ
4 523xxx วิชาเลือกบังคับ (2)
4
4 523xxx วิชาเลือกบังคับ (1)
4 523xxx วิชาเลือกบังคับ (3)
4
16
รวม
18
รวม
17
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
2 523491 สหกิจศึกษา 1
8 วิชาเลือกเสรี
8
3
4
1
4
14
รวม
8
รวม
8
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อทาให้วัตถุดิบเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีไปเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการ ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น กระบวนการเหล่านี้ประกอบด้วย การทางานร่วมกันของ "อุปกรณ์เฉพาะหน่วย" (unit operations)
ต่างๆ เช่น ปฏิกรณ์เคมี หอกลั่นสาร เครื่องกรองสาร ระบบผสมสาร หอดูด ซึม หอดูดซับ และหอสกัดสาร เป็นต้น การออกแบบกระบวนการ
ผลิตจะต้องคานึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและสิ้นเปลืองพลังงานให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่า งยิ่งต้องควบคุมให้เกิดความปลอดภัยและส่งผล
กระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมเคมีประกอบไปด้วยการนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมเคมี เรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเคมีทั้งทฤษฎี ปฏิบัติและการบูรณาการ เพื่อให้เข้าใจความรู้มูลฐาน และปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิต และโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโดยคานึงถึง
เทคนิคการผลิต ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตหรือคิดค้น เทคโนโลยีเพื่ อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้นั กศึก ษามี ความกระตือรือร้นสนใจติ ดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
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ในการทางานของวิศวกรไม่ได้เป็นการทางานเพียงคนเดียวแต่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม การทากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการทางานร่วมกันเมื่อจบออกไป ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ด้วย
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี) ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังต้องมีอุปนิสัยใฝ่รู้ กระตือรือล้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

191 หน่วยกิต

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

38
15
15
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

136
27
35
62
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
- ทาหน้าที่ออกแบบโรงงานและการบริหารจัดการโครงการ สามารถเลือกกระบวนการผลิต ทาเลที่ตั้ง ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างและการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
- ทาหน้าที่ออกแบบกระบวนการผลิต ทั้งในแง่ของกระบวนการและอุ ปกรณ์ที่ใช้ในระบบ ตลอดจนถึงการเลือกชนิดของวัสดุที่ใช้
ทาอุปกรณ์และชนิดของเครื่องมือต่าง ๆ
- ทาหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงหลักการด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- ทาการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
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- ทางานด้านการตลาดและงานบริการทางด้านเทคนิค
- ทางานด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพสินค้า
- ทางานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 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 อุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี 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
บัณฑิตที่จบทางด้านวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางวิศวกรรม
เคมีหรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีความรู้พื้นฐานใกล้เคียง เช่น วิศวกรรมปิโตรเคมี วัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
การ 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. 2559)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
103101 แคลคูลัส 1
4 105191 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
1
202108 การรู้ดิจิทัล
2 202201 ทักษะชีวิต
3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมือง
3
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์
1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
โลก
เพื่อการเรียนรู้
523101 การเขียนโปรแกรม
2 531101 วัสดุวิศวกรรม
4
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
คอมพิวเตอร์ 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
รวม
17
รวม
16
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
102202 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 102105 เคมีอินทรีย์
3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3
1 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
3
102203 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3 524205 หลักวิศวกรรมเคมี 2
3
พัฒนา
524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 4 524206 กระบวนการผลิตทาง
ทางวิชาการ
2
1
3 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
อุตสาหกรรมเคมี
524204 หลักวิศวกรรมเคมี 1
4
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
2 524207 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธี
3
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
เชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรเคมี
524208 การเขียนโปรแกรมคอม
2
พิวเตอร์สาหรับวิศวกรเคมี
529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1
มูลฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
2
รวม
รวม
รวม
16
17
16
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

3

4

3

524323 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน

4

4

524341 พลศาสตร์กระบวนการ

4

อุปกรณ์ในกระบวนการ 1

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

524313 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม
เคมี 2

เฉพาะ

524314 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1
524331 การทางานและการออกแบบ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

524301 การออกแบบการทดลอง

หน่วยกิต
4

และการวิเคราะห์ข้อมูล

และการควบคุม

524315 วิศวกรรมปฏิกิริยา 2
524332 การทางานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 2
524382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2

3
4

524381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1

1

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)

2

วิชาเลือกบังคับ (1)

3

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

2

วิชาเลือกบังคับ (2)

3

วิชาเลือกเสรี (1)

4

1

รวม

15

รวม

16

รวม

18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

3

524431 การทางานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 3
524432 การออกแบบโรงงานทาง

4

524496 สหกิจศึกษา 1

8

4
4

ทางวิศวกรรมเคมี

4

524482 โครงงานวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

524481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3
524483 สัมมนาวิศวกรรมเคมี
524490 เตรียมสหกิจศึกษา

1
1
1

วิชาเลือกบังคับ (3)

3

รวม

524433 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี
524451 หลักความปลอดภัย

17

รวม

วิชาเลือกบังคับ (4)

3
3

วิชาเลือกเสรี (2)

4

8
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รวม

18

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 ออกแบบ
ระบบด้านการไหลและความร้อนต่างๆ เช่น ระบบท่อส่ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปั๊ม กังหัน คอมเพรสเซอร์ ระบบทาความร้อน/เย็น
หม้อนา การเผาไหม้ ระบบต้นกาลัง การอบแห้งผลิตผล ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบนิวแมติกส์ โฮดรอลิกส์ ระบบควบคุมและ
เครื่องจักรช่วยในการผลิต อาทิ PLC, CNC, สายพานลาเลียง, หุ่นยนต์ แขนกล เครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
การสั่นสะเทือน วิเคราะห์และออกแบบด้านพลังงาน พลังงานทดแทน การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและตัวอาคาร ออกแบบระบบและ
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ ไบโอแมคานิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็ นวิชาค านวณเพื่ อน าไปสู่ การออกแบบหรือการวิเคราะห์ ปั ญหาต่ าง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิชาพื นฐานเน้น ด้านฟิ สิก ส์และ
คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ สาหรับวิชาชีพเน้นความรู้ ความเข้าใจหลักการทางาน การออกแบบอุปกรณ์
และระบบต่าง ๆ ดังปรากฏในคาอธิบายลักษณะวิชาชีพข้างต้น
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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
102111
102112
103101
202108
202109
213101
525101

หน่วยกิต

เคมีพืนฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพืนฐาน 1
แคลคูลัส 1
การรู้ดิจทิ ัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม

4
1
4
2
1
3
2
17

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102
105101
105191
202201
213102
523101

แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

หน่วยกิต
4
4
1
3
3
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105
105102
105192
202202
531101

แคลคูลัส 3
ฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
4
1
3
4

รวม

17

รวม

16

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
525200 พืนฐานวิศวกรรมเครือ่ งกล
525208 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
533261 กรรมวิธีการผลิต
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกี ารผลิต
รวม

3
1
3
4
4
4
1
20

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพืนฐาน

3
2
3
4
4
1

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
529299 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพืนฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)

3
4
4
4
1
2

รวม

17

รวม

18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

3
4
4
1
2
4
18

525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
525315 การทาความเย็นและการปรับอากาศ
วิชาเลือกบังคับ (4)

4
4
4
4
4

รวม

20

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
525301 การเขียนแบบทางกล
525305 กลศาสตร์เครือ่ งจักรกล
วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม

3
2
4
4
4
17

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
525307 การสั่นทางกล
525308 การถ่ายเทความร้อน
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่ งกล
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
วิชาเลือกบังคับ (3)
รวม
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ
525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล
525490 เตรียมสหกิจศึกษา
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

1
1
1
4
4
11

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

525491 สหกิจศึกษา 1

8

รวม

8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

รวม

หน่วยกิต
4
2
2

8

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพืนฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพืนฐาน 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
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
525200 พืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2 202213 โลกาภิวัฒน์
3
525208 คณิตศาสตร์สาหรับ
3 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
3 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4
วิศวกรรมเครื่องกล
4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4 530211 กลศาสตร์วสั ดุ 1
4
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
4 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
4 529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพืนฐาน
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
1 529299 ปฏิบัติการเครือ่ งจักรกลไฟฟ้าพืนฐาน 1
4
533261 กรรมวิธีการผลิต
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1
รวม
20
รวม
17
รวม
19
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
203204 ภาษาอังกฤษ 4
525301 การเขียนแบบทางกล
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
525600 คณิตศาสตร์ขันสูงสาหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 1
วิชาเลือกเสรี (1)

หน่วยกิต
3
2
4
4

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3 525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
4
525307 การสั่นทางกล
4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
4
4 525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
4
525308 การถ่ายเทความร้อน
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 525315 การทาความเย็นและการปรับ
4
525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขันสูง
อากาศ
4 สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
4 525603 กลศาสตร์สารเนือต่อเนื่อง
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
รวม
17
รวม
18
รวม
20
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและ
1 525491 สหกิจศึกษา 1
8 วิชาเลือกเสรี (2)
4
อัตโนมัติ
1
วิชาเลือกบังคับ (3)
1
525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล
1
4
525490 เตรียมสหกิจศึกษา
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
4
วิชาเลือกบังคับ (1)
4
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม
15
รวม
8
รวม
4
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
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
วิศวกรเซรามิกสามารถประกอบอาชีพได้ในอุตสาหกรรมเซรามิกทุกประเภท ซึ่งมีตัวอย่างแบ่งตามกิจกรรมองค์กรดังนี้
1.
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า มีลักษณะงานที่ทา ได้แก่
- วิศวกรฝ่ายผลิต (Production engineer) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ใน กระบวนการผลิตและเครื่องจักร
- วิศวกรฝ่ายควบคุ มคุณภาพ (QA Engineer) หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการผลิต โดยระบบควบคุมคุณภาพ และ
วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่าเสมอ
- วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Engineer) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
การซื้อ KNOW-HOW
- วิศวกรฝ่ายการตลาด (Technical sale engineer) แนะนาเทคนิคการใช้งานหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า หาสาเหตุปัญหา
ในการใช้งานและแนะนาวิธีการแก้ไขให้ลูกค้า
2.
ภาคราชการและงานวิจัย ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐ ตลอดจนเป็นนักวิจัยให้ กับหน่วยงาน หรือ
องค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
3.
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกมุ่งเน้นผลิตวิศวกรเซรามิกที่มคี วามรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเซรามิกเข้าใจคุณลักษณะของวัตถุดิบ 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 (ภาคผนวก)
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
189 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาความรู้ 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของเซรามิก
กลุ่มที่ 2 กลุ่มกระบวนการผลิตเซรามิกและการจัดการ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิเคราะห์และตรวจสอบเซรามิก
กลุ่มที่ 4 กลุ่มบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมเซรามิก
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

38
15
15
8
134
30
19
73

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

16
42
10
5
12
9
8

หน่วยกิต
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
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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/

319
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
103102 แคลคูลัส 2
4
103105 แคลคูลสั 3
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
105101 ฟิสิกส์ 1
4
105102 ฟิสิกส์ 2
103101 แคลคูลัส 1
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202108 การรู้ดิจิทัล
2
202201 ทักษะชีวิต
3
202202 ความเป็นพลเมือง
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์
1
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
3
และพลเมืองโลก
เพือ่ การเรียนรู้
สื่อสาร 2
2
531101 วัสดุวิศวกรรม
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
3
523101 การเขียนโปรแกรม
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
คอมพิวเตอร์ 1
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3
202203 มนุษย์กับสังคม
3
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางาน
213203 ภาษาอังกฤษ
3
และสิ่งแวดล้อม
526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก
เพือ่ วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
213204 ภาษาอังกฤษ
3
526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก
526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
4
เพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
526212 กระบวนการผลิตผงเซรามิก
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก
1
526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบ เซรามิก
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
2
526204 แผนภูมิเซรามิก
4
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
526210 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
4
526211 วัตถุดิบเซรามิก
3
รวม
16
รวม
18
รวม
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หน่วยกิต
4
4
1
3
4
16
หน่วยกิต
3
4
1
3
2
4
17

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก
526303 เทคโนโลยีการอบแห้ง
และการเผาเซรามิก
526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก
526311 เตาเผาเซรามิก
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
533021 การจัดการอุตสาหกรรม

หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
4
526209 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3
เบื้องต้น
526306 การวิเคราะห์ลักษณะ
2
เชิงเซรามิก
3
526307 ปฏิบัติการการวิเคราะห์
1
ลักษณะเชิงเซรามิก
4
526312 เทคโนโลยีแก้ว
526422 เทคโนโลยีวัสดุทนไฟ
วัสดุขัดถู และวัสดุ
เครื่องมือตัดแต่ง
วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
หน่วยกิต
2
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2
526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ
4
4
เซรามิก
526309 ปฏิบัติการวัดและการทดสอบ
1
1
วัสดุเซรามิก
526313 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกรรม
1
3
เซรามิก
3
526402 การสัมมนาวิชาการเซรามิก
1
526416 การควบคุมคุณภาพ
4
วิชาเลือกบังคับ (2)
3
3
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
2
2

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
526423 การวางแผนและควบคุม
การผลิต
526424 โครงงานวิศวกรรมเซรามิก
526490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (3)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4
526491 สหกิจศึกษา 1

18
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
8
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
และการพัฒนา
วิชาเลือกบังคับ (4)
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

3
1
3
4
15

รวม

8

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 189 หน่วยกิต
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รวม

18
หน่วยกิต
3
3
4
2
12

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
ทั้ งที่ เป็ น ระบบไร้ ส ายและมี ส าย งานที่ ท ามี ทั้ ง ที่ ต้ อ งอยู่ ป ระจ าที่ ห รื อ นอกสถานที่ เหมาะส าหรั บ ผู้ ที่ ช อบศึ ก ษาหาความรู้ ใหม่ ๆ อยู่ เส มอ
รักความก้าวหน้าและชอบทางานเป็นทีม
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานและการประยุกต์ใช้พลังงานในรูปต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งผ่านข่าวสาร โดยเน้นหนักทางด้านการสื่อสาร
ไร้สายและการสื่อสารความเร็วสูง นัก ศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้าน ไฟฟ้า อิเลคทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะได้ศึกษาวิชาหลัก
ในสาขาวิ ช า ตลอดจนถึ งวิ ชาเลื อกที่ เป็ นเทคโนโลยี ที่ มี ใช้ งานกั นอย่ างแพร่ หลาย เช่ น ระบบสื่ อสารดาวเที ยม ระบบสื่ อสารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่
ระบบสื่อสารด้วยสายใยแสง (Fiber Optic) เป็นต้น
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก)
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
2.1 ผู้เข้าศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 1
(1) คุณ สมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
(ภาคผนวก)
(2) มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
2.2 ผู้เข้าศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3
(1) คุณ สมบัติของผู้เข้าศึก ษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546
(ภาคผนวก)
(2) เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- ต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
- มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป หรือมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกของชั้นปี หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิต
การจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค)
การจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 191 หน่วยกิต (ไตรภาค)
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงสร้างการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(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
โครงสร้างการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
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132
35
41
52
4
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

38
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

136
35
41
44
16
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

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 เพราะองค์ก รต่าง ๆ เหล่านั้นล้วนต้องการระบบติดต่อสื่อสารที่ ทันสมัย ซึ่งต้องการวิศวกรโทรคมนาคม ในการ
ปฏิบัติงานทั้งสิ้นและนอกจากนั้นก็ยังอาจเป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระหรือประจาบริษัทต่าง ๆ ได้ เป็นต้น
4. งานอื่น ๆ 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

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

105102 ฟิสิกส์ 2

4

103101 แคลคูลัส 1

4

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

1

202108 การรู้ดิจิทัล

2

202201 ทักษะชีวิต

3

202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก

3

202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้

1

213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3

531101 วัสดุวิศวกรรม

4

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

2

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

2

รวม

17

รวม

17

รวม

16

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

3

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา

3

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)

2

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

3

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

3

527211 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1
527213 การวัดและเครื่องมือวัดสาหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

4

539210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1

4

539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์

4

4

523273 การออกแบบระบบดิจิทัล

4

539211 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์

1

4
4

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
527212 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด

2
4

527204 สัญญาณและระบบ
527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4
4

รวม

22

รวม

1
21
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รวม

18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

2

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)

2

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

2

539212 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2

4

527303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

4

527305 วิศวกรรมไมโครเวฟ

4

539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

1

527314 การสื่อสารดิจิทัล

4

527317 วิชาการโทรศัพท์ดิจิทัล

4

527311 หลักการสื่อสาร

4

527316 การสื่อสารเชิงแสง

4

527308 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1

1

527302 วิศวกรรมสายอากาศ

4

527309 ระบบควบคุม

4

วิชาเลือกบังคับ

4

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2

2

รวม

17

รวม

18

รวม

15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

527412 หลักการระบบสื่อสารไร้สาย

4

527402 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม2

1

527490 เตรียมสหกิจศึกษา

1

วิชาเลือกเสรี (1)

4

วิชาเลือกเสรี (2)

4
14

รวม

527491 สหกิจศึกษา 1

8

527499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม

4

รวม

8

รวม

4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

102111 เคมีพื้นฐาน 1

4

103102 แคลคูลัส 2

4

103105 แคลคูลัส 3

4

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1

1

105101 ฟิสิกส์ 1

4

105102 ฟิสิกส์ 2

4

103101 แคลคูลัส 1

4

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

1

202108 การรู้ดิจิทัล

2

202201 ทักษะชีวิต

3

202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก

3

202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้

1

213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3

531101 วัสดุวิศวกรรม

4

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

2

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

2
รวม

17

รวม

17
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รวม

16

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

3

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา

3

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)

2

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ
527211 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1
527213 การวัดและเครื่องมือวัดสาหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

3

3

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

3

4

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
539210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1

4

539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์

4

4

523273 การออกแบบระบบดิจิทัล

4

539211 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์

1

4
4

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2
527212 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
4
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด
1
รวม
21

527204 สัญญาณและระบบ
527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4
4

รวม

22

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

หน่วยกิต

รวม

18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

2

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)

2

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

2

539212 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2

4

527303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

4

527305 วิศวกรรมไมโครเวฟ

4

539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

1

527314 การสื่อสารดิจิทัล

4

527308 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1

1

527311 หลักการสื่อสาร

4

527316 การสื่อสารเชิงแสง

4

527499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม

4

527302 วิศวกรรมสายอากาศ

4

527309 ระบบควบคุม

4

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2

2

รวม

17

รวม

18

รวม

11

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

527402 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
วิชาเลือกบังคับ (1)

1
4

527490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (3)

1
4

วิชาเลือกบังคับ (2)

4

วิชาเลือกบังคับ (4)

4

วิชาเลือกเสรี (1)

4

วิชาเลือกเสรี (2)

4
รวม

17

รวม

527491 สหกิจศึกษา 1

8

รวม

8

9
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
1. วิศวกรทางด้านวัสดุพอลิเมอร์ (Polymer Engineer)
2. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
3. วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
4. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer)
5. อาจารย์หรือนักวิจัย (Lecturer or Researcher)
6. วิศวกรด้านการขาย (Sale Engineer)
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เรียนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษา และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยในหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพบังคับด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาหรับกลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ เน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ของพอลิเมอร์ เช่น
โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ และสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ กระบวนการการขึ้นรูปพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ
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การออกแบบหัวรีด และการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหัวข้อที่สนใจเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยีการใช้
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมต่างๆ การนาพอลิเมอร์มาใช้เป็นวัสดุคอมโพสิทและวัสดุอัลลอยด์ การใช้สารเติมแต่งเพื่อปรับปรุง
สมบัติของพอลิเมอร์ การนาวัสดุพอลิเมอร์ไปใช้ทางการแพทย์ เทคนิคการเคลือบผิวผลิตภัณ ฑ์พอลิเมอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้อง
เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการด้านพอลิเมอร์เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การทางานจริง
ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มุ่งจะผลิตวิศวกรที่มีคุณลักษณะสาคัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
กล่าวคือ มีทักษะมนุษย์ ทักษะการจัดการ ทักษะข้อมูล และทักษะเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการกาลังคนทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์
ของภาคอุตสาหกรรม ที่กาลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 (ภาคผนวก)
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต (ไตรภาค)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

34
44
45
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
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
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-422-4430-1 โทรสาร 0-4422-4605
Website : http/eng.sut.ac.th/polymer/polymer53
Facebook : https://www.facebook.com/PolymerEngSUT/?fref=ts
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4
103102 แคลคูลัส 2
102111 เคมีพื้นฐาน 1
1
105101 ฟิสิกส์ 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
103101 แคลคูลัส 1
2
202201 ทักษะชีวิต
202108 การรู้ดิจทิ ัล
1
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การ
523101 การเขียนโปรแกรม
เรียนรู้
3
คอมพิวเตอร์ 1
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
17
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
528211 หลักปิโตรเคมีและเคมีพอลิเมอร์
3
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
528212 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์
533042 ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับ
3
528213 ปฏิบัตกิ ารสังเคราะห์และ
งานวิศวกรรม
ตรวจสอบพอลิเมอร์
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
2
528214 อุณหพลศาสตร์และ
จลนพลศาสตร์ของวัสดุ
530202 กลศาสตร์วัสดุ 1
รวม

17

รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
3
2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
531101 วัดสุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
4
1
3

17
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
3
103202 หลักการของการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
2
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
3
528215 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
1
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
533061 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น
4
533062 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
เบื้องต้น
4

16
หน่วยกิต
4

17
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รวม

4

4
3
4
2
1

18

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
3
528311 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
3
528312 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์
1
528316 หลักการขึน้ รูปพอลิเมอร์
3
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1
วิชาเลือกเสรี (1)
3
วิชาเลือกบังคับ (1)
3
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
2

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
528314 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
528313 วัสดุพอลิเมอร์
528315 ปฏิบัติการเครื่องมือวัด
และระบบการควบคุม
528317 การอัดรีดพอลิเมอร์
528318 ปฏิบัติการการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

รวม
19
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
528411 การออกแบบแม่พิมพ์
3 528496 สหกิจศึกษา 1
528412 ปฏิบัติการออกแบบแม่พมิ พ์
1
528413 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
3
และการเลือกสรรวัสดุ
3
528415 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
1
528495 เตรียมสหกิจศึกษา
3
วิชาเลือกบังคับ (3)
3
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม
19
รวม

หน่วยกิต
3
2
3
1

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
528319 การออกแบบหัวรีด
528320 ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด
528321 การฉีดขึน้ รูปพอลิเมอร์
528322 ปฏิบัติการการขึน้ รูปพอลิเมอร์ 2
528414 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
533043 การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรม
วิชาเลือกบังคับ (2)

หน่วยกิต
3
2
1
3
1
1
4

19
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8
วิชาเลือกบังคับ (4)
วิชาเลือกเสรี (3)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

18
หน่วยกิต
3
2
2

3
1
4
2

8

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 190 หน่วยกิต

333
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

รวม

3

7

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา 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 จะต้องมีความชอบและถนัดวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
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โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

189 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
31
45
42
16
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

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. 2559)
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
105102 ฟิสิกส์ 2
4
103101 แคลคูลัส 1
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
202108 การรู้ดิจิทัล
2
202201 ทักษะชีวิต
3
202202 ความเป็นพลเมืองและ
3
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์
1
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
3
พลเมืองโลก
เพือ่ การเรียนรู้
สือ่ สาร 2
531101 วัสดุวิศวกรรม
4
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
3
523101 การเขียนโปรแกรมคอม
2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
พิวเตอร์ 1
รวม
17
รวม
17
รวม
16
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3
213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุ
3
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางาน
3
ทางวิชาการ
ประสงค์เฉพาะ
525460 ของไหลกับความร้อน
4
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2
529203 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์
1
529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
4
529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4
วิศวกรรม
529201 วงจรไฟฟ้า
4
529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
4
529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
529207 ดิจิทัลลอจิก
3
529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
2
529212 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออก
2
529211 การวิเคราะห์วงจรและ
4
แบบสาหรับวิศวกรไฟฟ้า
ตัวกรอง
รวม
19
รวม
17
รวม
20
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
202203 มนุษย์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
529300 การวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า
529303 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
529436 ระบบไฟฟ้ากาลัง
วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (1)
วิชาเลือกบังคับ (1)
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
529496 สหกิจศึกษา 1

รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
3
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
3
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
2
พัฒนา
529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า
4
4
529301 ระบบควบคุม
4
529435 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1
529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3
กาลังและการขับเคลื่อน
1
529434 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1
529495 เตรียมสหกิจศึกษา
1
4
กาลัง
วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (3)
4
4
วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (2)
4
วิชาเลือกบังคับ (3)
3
3
วิชาเลือกบังคับ (2)
3
19
รวม
18
รวม
15
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
8
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
2
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
2
529402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3
วิชาเลือกเสรี
8
529403 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1
วิชาเลือกบังคับ (4)
3
วิชาเลือกบังคับ (5)
4

8

รวม

13

รวม

10

- วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (1) ให้ผู้เรียนเลือกเรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, 529412 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า, 529433 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
- วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (2) และวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (3) ให้ผู้เรียนเลือกเรียน 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า,
529308 การป้องกันและรีเลย์, 529325 พลังงานหมุนเวียน, 529326 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน, 529431 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า, 529432 เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์
- วิชาเลือกบังคับ (1) – (5) นักศึกษาจะเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน 3 หน่วยกิต หรือ 4 หน่วยกิต ก็ได้ แต่จานวนหน่วยกิตรวมวิชาเลือกบังคับต้องไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering (International Program)

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 เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น
อาคาร และสะพาน ทั้งที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก และไม้
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2. กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา การวางแผนควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้การ
ทางานเป็นไปตามกาหนดเวลา และงบประมาณด้วยความปลอดภัย
3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับ การสารวจ การวิเคราะห์และออกแบบ รากฐานอาคาร โครงสร้างใต้ดิน ถนน
และเขื่อน อย่างปลอดภัยและประหยัด
4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธรรมชาติ การหมุนเวียนของน้า และพฤติกรรมการไหล
การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ เช่น เขื่อน ระบบส่งน้า การพัฒนาแหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน การระบายน้าและจัดสรรน้าเพื่อการ
ชลประทาน และการป้องกันน้าท่วม
5. กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารวจ เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสารวจ วิเคราะห์ จัดทาแผนที่ภูมิประเทศด้วยวิธีการภาคพื้นดิน
ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม สาหรับงานพัฒนาพื้นที่ลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสต ร์ และฟิสิกส์ เป็นอย่างดี
ควรมีผลการเรียนวิชาเหล่านี้สูงกว่าระดับเฉลี่ย (ได้เกรดไม่ต่ากว่า B) นอกจากนี้ควรมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นักศึกษาที่จะเรียน
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ควรมีความสนใจ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในวงการก่อสร้างทั้งทางด้านสิ่งปลูกสร้ างใหม่ ๆ เช่น อาคารสูง สาธารณูปโภค
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนวิธีการก่อสร้าง และการจัดการงานก่อสร้าง
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต (ไตรภาค)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 189 หน่วยกิต (ไตรภาค)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทัว่ ไป

15

หน่วยกิต

- กลุ่มภาษา

15

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ

133

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

27

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

39

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์

56

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์

12

หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา

9

หน่วยกิต

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี

8

หน่วยกิต

38

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทัว่ ไป

15

หน่วยกิต

- กลุ่มภาษา

15

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

134

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

27

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

39

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์

56

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์

12

หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา

9

หน่วยกิต

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี

8

หน่วยกิต

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
(2) หมวดวิชาเฉพาะ

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. 2560)
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
202108 การรู้ดิจิทัล
2
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
1
การเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
202203 มนุษย์กับสังคมและ
3
สิ่งแวดล้อม
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์ 3
ทางวิชาการ
2
523201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
2
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
1
530200 งานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
4
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
530202 สมการเชิงอนุพันธ์สาหรับ
4
วิศวกรโยธา
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
2
รวม
21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
4
105101 ฟิสิกส์ 1
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
202201 ทักษะชีวิต
3
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
3
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2

รวม
213204
530203
530211
530231
530232
530251
530252

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
กลศาสตร์วัสดุ 1
ชลศาสตร์
ปฏิบัติการชลศาสตร์
การสารวจ
ปฏิบัติการการสารวจ

รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
531101 วัสดุวิศวกรรม

17

รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
203207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
3
การพัฒนา
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
2
ทางาน
4
530212 การทดสอบวัสดุ
4
530233 อุทกวิทยา
1
530253 การสารวจภาคสนาม
4
530312 เทคโนโลยีงานคอนกรีต
1
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง

19
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รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
4

16
หน่วยกิต
3
3
2
3
1
3
4

19

หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต 1
530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง
4
530318 การออกแบบโครงสร้างไม้และ 5
เหล็ก
4
530321 ปฐพีกลศาสตร์
1
530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
2
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
530316 การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1
530352 การทดสอบวัสดุการทาง
530442 วิศวกรรมการก่อสร้าง
และการบริหารงานก่อสร้าง
530495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
รวม
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
530317 การออกแบบคอนกรีตเสริม
4
530351 วิศวกรรมการขนส่ง
เหล็ก 2
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (2)
530324 วิศวกรรมฐานราก
4
วิชาเลือกเสรี (1)
530331 วิศวกรรมชลศาสตร์
4
530463 โครงงานการออกแบบขั้นสูง
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
2
รวม

18

รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4 530496 สหกิจศึกษา 1
1
4
1
4
2

หน่วยกิต
8

16
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
4 วิชาเลือกบังคับทาง
4 วิศวกรรมศาสตร์ (3)
4 วิชาเลือกเสรี (2)

8
หน่วยกิต
4

12
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รวม

4

8

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2560)
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
202108 การรู้ดิจิทัล
2
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
1
การเรียนรู้
3
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3
ทางวิชาการ
523202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2
1
582200 งานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
4
582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
582202 สมการเชิงอนุพันธ์สาหรับวิศวกร 4
โยธา
583100 วัสดุวิศวกรรม 2
2
585206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2
รวม

21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
4
105101 ฟิสิกส์ 1
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
202201 ทักษะชีวิต
3
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
3
523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2

รวม
213204
582203
582211
582231
582232
582251
582252

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
กลศาสตร์วัสดุ 1
ชลศาสตร์
ปฏิบัติการชลศาสตร์
การสารวจ
ปฏิบัติการการสารวจ

รวม

17

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
531100 วัสดุวิศวกรรม 1
535100 ทักษะการปฏิบัติงาน
วิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
3
การพัฒนา
2
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
4
ทางาน
4
582212 การทดสอบวัสดุ
1
582233 อุทกวิทยา
4
582253 การสารวจภาคสนาม
1
582312 เทคโนโลยีงานคอนกรีต
582314 ทฤษฎีโครงสร้าง
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)

19
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รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
2
1
15
หน่วยกิต
3
3
2
3
1
3
4
2

21

หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
582313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต
1
582315 การวิเคราะห์โครงสร้าง
4
582318 การออกแบบโครงสร้างไม้และ
5
เหล็ก
582321 ปฐพีกลศาสตร์
4
582322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
2
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
582317 การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2
582324 วิศวกรรมฐานราก
582331 วิศวกรรมชลศาสตร์
582463 โครงงานการออกแบบขั้นสูง
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
582316 การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1
582352 การทดสอบวัสดุการทาง
582442 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ
บริหารงานก่อสร้าง
582495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4
582351 วิศวกรรมการขนส่ง
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (2)
4
วิชาเลือกเสรี (1)
4
4
2
18
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4
582496 สหกิจศึกษา 1

หน่วยกิต
8

1
4
1
4
2
16
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
4
วิชาเลือกบังคับทาง
4
วิศวกรรมศาสตร์ (3)
4
วิชาเลือกเสรี (2)

12
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รวม

8
หน่วยกิต
4
4

8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมโลหการเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรสภาพโลหะจากสินแร่ ผ่านการทาให้บริสุทธิ์และปรุงแต่งให้เหมาะสม
เพื่อการแปรรูป การปรับปรุงสมบัติสาหรับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์โลหะเพื่อ ใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม และยังหมายรวมถึงการควบคุม
คุณภาพ การศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ประกอบการตรวจสอบและวินิจฉัยงานทางวิศวกรรมโลหการ โดยวิศวกรโลหการควรมีความรู้
ความเข้าใจใน 15 หมวดวิชาชีพหลัก อันได้แก่ 1) การแต่งแร่ 2) การผลิตโลหะและการนาโลหะกลับมาใช้ใหม่ 3) การแปรสภาพและขึ้นรูปร้อน 4)
การแปรสภาพและขึ้นรูปเย็น 5) กระบวนการอบชุบความร้อน 6) เทคโนโลยีการหล่อโลหะ 7) เทคโนโลยีการจับยึด เชื่อมต่อและการบัดกรี 8) การ
เกิดการกัดกร่อนและกระบวนการป้องกัน 9) โลหวิทยาของเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 10) โลหวิทยาของโลหะต้านการกัดกร่อนและทนความ
ร้อนสูง 11) การบ่งลักษณะเฉพาะของวัสดุ 12) การวิเคราะห์การวิบัติและการเสื่อมสภาพของโลหะ 13) กระบวนการปรับปรุงผิวและการเคลือบผิว
โลหะ 14) กระบวนการโลหวิทยาโลหะผง 15) กระบวนการผลิตด้วยการเติมเนื้อวัสดุ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้างวิศวกรที่มีคุณลักษณะสาคัญตามปรัชญาในการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีแล้ว ยังมุ่งเน้นให้มีทักษะเฉพาะด้านวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ
โดยบูรณาการองค์ความรู้ภาคทฤษฎีถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติจริงในห้องปฏิบั ติการ โครงงานวิศวกรรมและสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญและสถานประกอบการที่มีคุณภาพ โดยจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร รวม 191 หน่วยกิต อันประกอบไปด้วย 4 หมวด
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วิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาสหกิจศึกษา และหมวดวิชาเฉพาะ โดยให้ความสาคัญอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาชีพหลักด้าน
วิศวกรรมโลหการ คือ โลหวิทยากายภาพ เคมีและเชิงกลของโลหะในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีรายวิชาเลือกบังคับ
ที่มุ่ งเน้ น พั ฒ นาทั ก ษะวิชาชีพ เฉพาะด้ าน อาทิเช่ น การสกั ด โลหะ การผลิต โลหะขั้น ต้น และการน าโลหะกลับ มาใช้ใหม่ การขึ้น รูปโลหะด้ วย
กระบวนการหล่อและเชิงกล กระบวนการอบชุบทางความร้อนและวิศวกรรมพื้นผิว เทคโนโลยีและโลหวิทยาการเชื่อมโลหะ การบ่งลักษณะเฉพาะ
และการทดสอบสมบัติของโลหะ การวิเคราะห์การวิบัติ การเสื่อมสภาพ การป้องกันการกัดกร่อนในโลหะ และยังรวมถึงการพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในกระบวนการผลิต อีกด้วย เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านโลหการที่มีความหลากหลายและสอดคล้อง
ต่อความทันสมัยของเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ผู้ศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิก ส์ เคมี และคณิ ตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี เน้นการเรีย นรู้โดยหลัก การและเหตุผล
รวมถึงมีจินตนาการ เพื่อทาให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะทางด้านกายภาพ เคมีและเชิงกลของโลหะประเภทต่ าง ๆ
โดยสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กหล่อ เหล็กกล้า หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น โลหะผสม
ของอะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียมและไททาเนียม เป็นต้น เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
ผู้ศึกษาควรมีความมานะอดทน มีวินัย และสามารถสื่อสารทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

191 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
30
33
58
15
9
8
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

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. 2560)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์
เพื่อการเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
523201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
531211 หลักวิชาวิศวกรรมโลหการ
531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ
531213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
ทางโลหการ 1
รวม

หน่วยกิต
4
1
4
2
1

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลสั 2
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
202201 ทักษะชีวิต
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
523101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1

3
2
17
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3
202203 มนุษย์กับสังคมและ
2
สิ่งแวดล้อม
525301 การเขียนแบบทางกล
4
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
3
531214 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
4
ทางโลหการ 2
1
531216 โลหการกายภาพ
531218 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1
17

รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
3
2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
531101 วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
4
1
3

17
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
3
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
การพัฒนา
2
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
4
ทางวิชาการ
1
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
531215 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน
4
กระบวนการทางวัสดุ
3
531217 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ
531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2
17
รวม

16
หน่วยกิต
3
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4

3
4
4
1
3
18

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
531314 โลหการเครื่องกล
531315 ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล
531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและ
โลหะผสม
วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
3
531317 ปฏิบัติการการเปลี่ยนเฟสใน
โลหะและโลหะผสม
1
531318 โลหการเคมี
4
531391 โครงงานวิศวกรรมโลหการ
1
ระดับปริญญาตรี
4
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
วิชาเลือกบังคับ (2)
3
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
2

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
1
526404 การควบคุมคุณภาพ
531319 ปฏิบัติการโลหการเคมี
4
531320 การกัดกร่อนของโลหะ
3
531331 การบ่งลักษณะวัสดุ
วิชาเลือกบังคับ (3)
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
3
2

หน่วยกิต
4
1
4
4
3
2

รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
531404 การวิเคราะห์ความเสียหาย
ของโลหะ
531495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (4)
วิชาเลือกเสรี

18
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
3
531496 สหกิจศึกษา 1
4

17
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8
531405 การเลือกใช้วัสดุเพื่อการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
วิชาเลือกบังคับ (5)
วิชาเลือกเสรี

18
หน่วยกิต
4

รวม

1
3
4
15

รวม

8

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 191 หน่วยกิต
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รวม

2
3
4
13

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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
ระบบสุขาภิ บาลในอาคาร ระบบรวบรวมน้ าเสีย ระบบการป้องกั นและบาบั ดมลพิษทางน้า อากาศ เสีย ง และขยะมูลฝอย ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การประเมินวงจรชีวิต และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่จะใช้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งสามารถนาไปใช้งานและปฏิบัติได้จริง ผู้ศึกษาควรมีความสนใจในปัญหามลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้ อม
ของชุมชน มีความกระตือรือร้นสนใจติดตามความคืบหน้าวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ผู้ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมควรเป็นผู้ที่มีความสนใจปัญหามลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีอุดมการณ์หรือความ
ตั้งใจที่เรียนรู้เพื่อที่จะสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว มีความชอบหรือความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
โดยเฉพาะทางเคมี และชีววิทยา และมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจที่จะสามารถปฏิบัติงานในภาคสนาม หรือทางานที่อาจต้องเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ นอกจากนี้ ควรเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้นสนใจติดตามความคืบหน้าวิทยาการใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 191
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
15
- กลุ่มวิชาภาษา
15
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก
8
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
27
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
51
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
46
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
12
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
8

หน่วยกิต (ไตรภาค)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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 และกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น
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. 2559)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

หน่วยกิต
4
1
4
2
1

เรียนรู้

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
532212 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พื้นฐาน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
202201 ทักษะชีวิต
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

หน่วยกิต
4
4
1
3
3
2

ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
531101 วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
4
1
3
4

3
2
17

รวม

17

รวม

16

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

2
3
2
4
3
1
15

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1
532204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1
532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
532208 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
รวม

2
3
4
3
1
4
1
18

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
530233 อุทกวิทยา
532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2
532206 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2
532209 สถิติสาหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม
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รวม

2
3
3
3
1
3
4
19

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
532313 วิศวกรรมน้าเสีย
532322 วิศวกรรมมูลฝอย

หน่วยกิต
2
3
4
4
4

ภาคการศึกษาที่ 2
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
532312 วิศวกรรมการประปา
532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ
532325 การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม
532333 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยกิต
2
4
4
4
4

รวม

17

รวม

18

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

532421 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
532422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
532423 การจัดการของเสียอันตราย
532481 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
532495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม

1
4
4
3
1
4
17

532496 สหกิจศึกษา 1

8

รวม

8

ภาคการศึกษาที่ 3
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
532315 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร
532324 การออกแบบและควบคุม
ระบบประปาและน้าเสีย
532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกบังคับ (1)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 3
วิชาเลือกบังคับ (3)
วิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
3
1
4
4
1
4
17
หน่วยกิต
4
8

รวม

12

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 การบริหารและการบริการ
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 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 และความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ
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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 รวมทั้ งการศึกษาระบบการบริหาร
สมัยใหม่
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
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
งานอาชีพของวิศวกรอุตสาหการ มีอยู่กว้างขวางในวงการราชการ รัฐวิสาหกิจบางแห่ง และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
(1) วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร
(2) วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
(3) วิศวกรความปลอดภัย
(4) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
(5) วิศวกรขาย
(6) วิศวกรออกแบบ
(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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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

101111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคคูลัส 1
202108 การรู้ดิจทิ ัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การเรียนรู้
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
533261 กรรมวิธีการผลิต
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

533301 การวิจัยการดาเนินงาน
533341 การควบคุมคุณภาพ
533361 ระบบควบคุมและระบบ
อัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม
533264 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสา
หการขัน้ สูง
202XXX วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
202XXX วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
รวม

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

103102 แคลคูลัส 2
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติกรฟิสิกส์ 1
202201 ทักษะชีวิต
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
523101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวพ์เตอร์ 1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกี ารผลิต
529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ

21
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
4
533321 การวางแผนและการ
4
ควบคุมการผลิต
4
533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
งบประมาณใน
1
อุตสาหกรรม
533323 การออกแบบโรงงาน
2
อุตสาหกรรม
2
533342 การประกันคุณภาพ
533XXX วิชาเลือกบังคับ (1)
17
รวม

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

103105 แคลคูลัส 3
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
531101 วัสดุวิศวกรรม

รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
533251 การศึกษาวิธกี ารทางาน
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาห การ
ขั้นพื้นฐาน
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
รวม

14
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4
533324 การบริหารงานซ่อมบารุง
522421 วิศวกรรมความปอดภัย
4
533XXX วิชาเลือกบังคับ (2)
533XXX วิชาเลือกบังคับ (3)
202XXX วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก(3)
4
4
4
20

358
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
4

16
หน่วยกิต
3
1
4
1
3
3
15
หน่วยกิต
4
4
4
4
2

18

ชัน้ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

533490 เตรียมสหกิจศึกษา
533425 กฎหมายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
533423 การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
533XXX วิชาเลือกบังคับ (4)
533XXX วิชาเลือกบังคับ (5)
วิชาเลือกเสรี (1)
202XXX วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
รวม

หน่วยกิต
1
2

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

533491 สหกิจศึกษา 1

หน่วยกิต
8

1
4
4
4
2
18

รวม

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

533427 องค์กรและการจัดการใน
อุตสาหกรรม
533496 โครงงานพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ
วิชาเลือกเสรี (2)

8

จานวนหน่วยกิตรวม 190 หน่วยกิต
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รวม

หน่วยกิต
4
1
4

9

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Petroleum Engineering and Geotechnology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี)
Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering and Geotechnology)
B.Eng. (Petroleum Eng. and Geotech.)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่องานด้านการสารวจธรณีวิทยา
การสารวจและผลิตปิโตรเลีย ม การวิเคราะห์แหล่งกักเก็ บปิโตรเลีย ม การวิเคราะห์ปริมาณสารอง และศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการ
ตรวจสอบ ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มี่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการสารวจและผลิตปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศอย่างมีคุณค่า
โดยเฉพาะปิโตรเลียม ถ่านหิน หินนามัน แร่ธาตุ นาบาดาลและงานทางด้านวิศวกรรมต่างๆ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกทางด้าน
วิศวกรรมปิโตรเลียมและวิชาเอกทางด้านเทคโนโลยีธรณี ซึ่งทัง 2 วิชาเอก เป็นสาขาวิชาประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี วิชา
เฉพาะกลุ่มวิชาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาพืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่จาเป็นต่อรายวิชาต่อยอดในกลุ่มวิชาชีพชีพ
บังคับทางวิศวกรรมศาสตร์วิชาเอกวิศวกรรมปิโตรเลีย มและเทคโนโลยีธรณี โดยรายวิชาศึก ษาแบ่งกลุ่มครอบคลุมเรื่องธรณี วิทยา ธรณี วิทยา
ปิโตรเลียม การฝึกภาคสนาม การสารวจ การขุดเจาะ และการผลิตปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ได้แก่ ถ่านหิน หินนามัน แร่ธาตุ และนาบาดาล
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ผู้ที่จะเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี ควรเป็นผู้ที่มีความรู้พืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี และมี
ความพร้อมทางร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทางานในภาคสนามได้ ไม่มีโรคประจาตัวที่จะเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ เช่น ไม่เป็นตาบอดสี และ
มีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขันปริญญาตรี พ.ศ.2546
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
1) นักธรณีวิทยา (Geologist)
2) วิศวกรปิโตรเลียม (Petroleum engineer)
3) บุคลากรในสายการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
4) บุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
โทรศัพท์ 0-4422-4441 โทรสาร 0-4422-4611
Website : http://www.sut.ac.th/engineering/geo
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190
38
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

135
30
37
62
6
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
102111 เคมีพืนฐาน 1
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพืนฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
202108 การรู้ดิจิทัล
2
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
1
การเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3
ทางวิชาการ
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
533261 กระบวนการผลิต
4
533262 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
1
534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
4
534201 ปฏิบัติการธรณีวิทยาทั่วไป
1
รวม

20

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
202201 ทักษะชีวิต
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สือ่ สาร 2
523101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1

หน่วยกิต
4
4
1
3
3

รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
213204 ภาษาอังกฤษเพือ่
วัตถุประสงค์เฉพาะ
202203 มนุษย์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง
534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

17
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
3
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางาน
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
3
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม
4
534205 คุณสมบัติหินและของไหล
4
534206 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและ
4
ของไหล
3

รวม

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
531101 วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
4
1
3
4

2

21
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รวม

16
หน่วยกิต
3
4
4
3
3
1

18

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
534300 ศิลาวิทยา
534301 การสารวจธรณีฟิสิกส์
534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1
534303 วิศวกรรมการเจาะ
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
534490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกบังคับ (2)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก(4)
รวม

หน่วยกิต
3
4
4
4
1
2
2

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
การพัฒนา
522201 การบริหารวิศวกรรม
534305 การเรียงลาดับชันหินและ
ธรณีวิทยาประเทศไทย
534306 วิทยาการตะกอน
534307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรม
ปิโตรเลียมและเทคโนโลยี
ธรณี
534308 วิศวกรรมการผลิต
ปิโตรเลียม 1
534309 การปฏิบัติการผลิต
20
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
1 534491 สหกิจศึกษา 1
3
3
2
9

รวม

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4
534310 การฝึกภาคสนาม
534311 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ
4
534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม
3
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกบังคับ (1)
3
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
1

หน่วยกิต
3
4
3
3
3
2

4
3
21
รวม
18
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
8
534401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเลียม
3
และเทคโนโลยีธรณี
วิชาเลือกเสรี (3)
2

8
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รวม

5

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Automation and Robotics Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์)
: วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์)
: Bachelor of Engineering (Manufacturing Automation and Robotics Engineering)
: B.Eng. (Manufacturing Automation and Robotics Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานและสินค้า ในเชิงอุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเตรียมการ
ผลิต การออกแบบกรรมวิธีการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การออกแบบและควบคุมเครื่องจักร การควบคุมการผลิต การประกอบ การควบคุมคุณภาพ
จนได้เป็นสินค้าสาเร็จ ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพการผลิต สามารถประกอบวิชาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้า เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมการผลิต จะต้องเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้ของ
ศาสตร์ ท างด้ า นกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต การออกแบบชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกล ระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ การบริ ห ารการผลิ ต และการประยุ ก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ช่วยได้เป็นอย่างดี
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกั บเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าเชิงอุตสาหกรรม นั กศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบและ
ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรมเพื่อช่วยในการแปรรูปวัสดุ ประกอบชิ้นส่วน ตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุหีบห่อ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา
- สนใจทางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
- ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
- ชอบคิดหาวิธีที่จะทางานให้สะดวกขึ้น
- ชอบประยุกต์หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์
โครงสร้างหลักสูตร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 187
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
15
- กลุ่มวิชาภาษา
15
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
8
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
27
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
35
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
54
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
16
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
งานภาคอุตสาหกรรม ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้า เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ (เป็น 1 ในอุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐส่งเสริม) โดย
สามารถประกอบวิชาชีพได้หลายตาแหน่งงาน เช่น
1. วิศวกรออกแบบการผลิต (Manufacturing Design Engineer)
2. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)

365
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

3.
4.
5.
6.

วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control / Quality Assurance Engineer)
วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)
วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ (Automation Control Engineer)
วิศวกรวางแผนการผลิต (Planning Engineer)

งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการผลิต เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นต้น
งานวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์นักวิชาการนักวิจัย วิศวกร ในสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานวิจัย ต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในบริษัทเอกชนได้
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว เช่น อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4411 โทรสาร 0-4422-4494
Website : http://www.mae-sut.com
Facebook : Manufacturing Engineering@SUT
Email : mae@sut.ac.th
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 105102 ฟิสิกส์ 2
4
103101 แคลคูลัส 1
4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
202108 การรู้ดิจิทัล
2 202201 ทักษะชีวิต
3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การ
1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 531101 วัสดุวิศวกรรม
4
เรียนรู้
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
รวม
17
รวม
16
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
525301 การเขียนแบบทางกล
2 213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
ทางวิชาการ
535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
4
535200 แนะนาวิศวกรรมการผลิต
1 535204 การออกแบบโครงสร้าง
4
อัตโนมัติ
535201 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
1
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
535207 การศึกษาการทางาน
3
พื้นฐาน
535205 พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน
4 535208 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2
535202 การใช้คอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร 2 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
3 535209 ระบบอัตโนมัติ
2
535203 เครือข่ายเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
2 536210 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3 540202 เทคโนโลยีความร้อนและของ
4
540201 สถิติสาหรับวิศวกร
3
พื้นฐาน
ไหล
รวม
15
รวม
17
รวม
18
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3 535305 การควบคุมคุณภาพ
3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
3
เฉพาะ
535306 การควบคุมรูปร่าง การให้
2
พัฒนา
535301 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตยุค
1
ขนาด และพิกัดความเผื่อ
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางาน
3
ดิจิทัล
535307 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดย
2 535310 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิต
2
535302 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
และจับยึดชิ้นงาน
535303 หุ่นยนต์พื้นฐาน
2 535308 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือก
3 535315 ปฏิบัติการวัดละเอียด
1
535304 การจาลองระบบและการควบคุม
3
วิชาเลือกเสรี (1)
4
วัสดุ
อุตสาหกรรม
3 วิชาเลือกบังคับ (1)
4
535309 เศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกร
535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต
4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
2
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
2
รวม

16

รวม

17
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รวม

17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
535401 เตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต 1 535496 สหกิจศึกษา 1
535403 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการ
2
ผลิต
535404 การประกอบการธุรกิจระบบ
2
อัตโนมัติ
535495 เตรียมสหกิจศึกษา
1
วิชาเลือกบังคับ (2)
4
วิชาเลือกบังคับ (3)
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
2
รวม
16
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 535402 โครงงานวิศวกรรมการผลิต
535405 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกบังคับ (4)

8
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รวม

หน่วยกิต
4
1
4
4

13

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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
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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

194 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
40
60
12
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 โทรสาร 0-4422-4613
Website : http://eng.sut.ac.th/me/
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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

105102 ฟิสิกส์ 2

4

103101 แคลคูลัส 1

4

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

1

202108 การรู้ดิจทิ ัล

2

202201 ทักษะชีวิต

3

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก

3

202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์

1

213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3

531101 วัสดุวิศวกรรม

4

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

2

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

2

รวม

17

รวม

17

รวม

16

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

3

3
3

1

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประยุกต์ทางวิศวกรรม
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
536211 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรยานยนต์
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

3
3
4
2

2

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
536210 วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
536241 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม
ยานยนต์ 2

17

รวม

18

รวม

20

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
525301 การเขียนแบบทางกล
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
533261 กรรมวิธีการผลิต
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกี ารผลิต
536240 ปฏิบัติงานพื้นฐาน
วิศวกรรมยานยนต์ 1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
รวม

2
4
4
1
1

4
4
3
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4
2
2

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
525304 การออกแบบ
เครือ่ งจักรกล 1
525305 กลศาสตร์เครือ่ งจักรกล
525308 การถ่ายเทความร้อน
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เครือ่ งกล
536304 วิศวกรรมการผลิตยานยนต์
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)

หน่วยกิต
4

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
525307 การสั่นทางกล
525401 ระบบอัตโนมัตอิ ุตสาหกรรม
535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วย
ผลิตและจับยึดชิ้นงาน
536311 กลศาสตร์ยานยนต์
536312 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
536343 ปฏิบัติการขึ้นรูปและเชื่อมต่อ

4
4
1
4
2

หน่วยกิต
4
3
2
4
4
1

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
525210 พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยใน
การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
525302 การวัดและเครือ่ งมือวัด
536302 ระบบควบคุมของยานยนต์
536310 เครื่องจักรกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
กาลังและระบบฝังตัว
536342 ปฏิบัติการด้านความร้อนและ
ของไหลสาหรับยานยนต์
536344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต

หน่วยกิต
2
3
4
3
1
1

รวม

19

รวม

18

รวม

14

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

536313 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สาหรับวิศวกรรมยานยนต์
536408 โครงงานวิศวกรรม
ยานยนต์ 1
536442 ปฏิบัติการทางพลศาสตร์
และระบบควบคุมในยานยนต์
536495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

2

536496 สหกิจศึกษา 1

8

รวม

8

4

วิชาเลือกบังคับ (2)
วิชาเลือกบังคับ (3)
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

4
4
4
2

1
1
4
4
16
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รวม

14

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 และมีทักษะในการทางานในอุตสาหกรรมด้ านการบินและอากาศยาน 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

192 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
44
50
16
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 โทรสาร 0-4422-4613
Website : http://eng.sut.ac.th/me/
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111
102112
103101
202108
202109

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

4
4
1
3
3
2

103105
105102
105192
202202
531101

แคลคูลัส 3
ฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต

4
1
4
2
1

รวม

17

รวม

17

รวม

16

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

3

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประยุกต์ทางวิศวกรรม
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1

3
3
4
4
2

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
537201 พื้นฐานการฝึกบินด้วยเครื่อง
จาลองการบิน
537203 วัสดุอากาศยาน
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
วิชาเลือกเสรี (1)

3
3
4
1

รวม

20

รวม

19

รวม

แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
แคลคูลัส 1
การรู้ดิจทิ ัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
533261 กรรมวิธีการผลิต
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกี ารผลิต
536210 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
พืน้ ฐาน
537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
537204 สถิติสาหรับวิศวกร

103102
105101
105191
202201
213102
523101

หน่วยกิต

4
4
1
3
4

3
2

4
4
1
3
1
2
18

4
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2
2
4

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

525301 การเขียนแบบทางกล
525307 การสั่นทางกล
525308 การถ่ายเทความร้อน
537312 ระบบบนอากาศยาน
537313 อากาศพลศาสตร์
537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1

2
4
4
3
4
1

525305 กลศาสตร์เครือ่ งจักรกล
537314 กลศาสตร์การบิน
537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและ
โครงสร้างอากาศยาน
537343ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2
วิชาเลือกบังคับ (1)

4
4
4

รวม

18

รวม

17

รวม

16

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

537403 การออกแบบอากาศยาน
537404 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรมสาหรับ
วิศวกรรมอากาศยาน
537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1
537495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (3)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)

3
2

รวม

16

1
4

537496 สหกิจศึกษา 1

8

รวม

8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
525210 พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
537308 ต้นกาลังอากาศยาน
537316 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ
วิชาเลือกบังคับ (2)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

วิชาเลือกบังคับ (4)
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

หน่วยกิต
2
4
4
4
2

4
4
2

4
1
4
2
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รวม

10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 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
วิศวกรรมธรณีเกี่ยวข้องกับการส้ารวจ วิเคราะห์เสถีรภาพ และออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมในมวลหิน อาทิ เขื่อน อ่างเก็บน้า
อุโมงค์ เหมืองแร่ ฐานรากของอาคาร และสะพาน มีการส้ารวจและทดสอบเชิงธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสร้าง ลักษณะชันน้าบาดาล ตรวจสอบ
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของมวลหินเพื่อน้าผลที่ได้มาใช้ในการประมวลเสถียรภาพของโครงสร้าง ซึ่งรวมไปถึงการขุดเจาะเพื่อน้า
ทรัพยากรแหล่งแร่ น้ามัน น้าบาดาล และพลังงานรูปแบบอื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และตรวจสอ บ
พฤติกรรมและเสถียรภาพของโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมธรณีโดยหน่วยงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมธรณี ประกอบด้วย กรมทรัพยากรธรณี กรม
อุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรน้าบาดาล บริษัทเหมืองแร่ บริษัทออกแบบและก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้า ถนน และโรงไฟฟ้ า
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นสหวิทยาการโดยรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ และธรณีวิทยาเข้าด้วยกัน มี
รายวิชาที่ศึกษาเป็นไปตามสาขาวิชาควบคุมหลักทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ของสภาวิศวกร โดยน้ารายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
พืนฐาน และวิชาสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา กลุ่มวิชาบังคับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง วิศวกรรมธรณี
วิศวกรรมเหมืองแร่ และวิศวกรรมน้าบาดาล โดยรายวิชาดังกล่าวจะมุ่งเน้นทางด้านทฤษฎี ปฏิบัติ และสหกิจศึกษาโดยมีการฝึกฝนในภาคสนามเพื่ อ
เพิ่มความรู้และทักษะในทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ผู้ที่จะเลือกเรียนหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ควรเป็นผู้ที่มีความรู้พืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี และมีความพร้อมทางร่างกาย มี
สุขภาพแข็งแรง สามารถท้างานในภาคสนามได้ ไม่มีโรคประจ้าตัว ไม่เป็นตาบอดสี รัก ธรรมชาติ รักการผจญภัย และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขันปริญญาตรี พ.ศ. 2546
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอก วิศวกรรมธรณี
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
วิศวกรธรณี
ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างพืนฐานในมวลหิน
ออกแบบและวิเคราะห์เขื่อน อุโมงค์ อ่างเก็บน้า และเหมืองแร่
ส้ารวจ ขุดเจาะ และผลิตแหล่งแร่เศรษฐกิจ
ส้ารวจและผลิตน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
ส้ารวจแหล่งน้าบาดาล
นักวิชาการหรือนักวิจัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
โทรศัพท์ 0-4422-4441 โทรสาร 0-4422-4611
Website : http://www.sut.ac.th/engineering/geo
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190 หน่วยกิต (ไตรภาค)
38 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
135
27
32
64
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพืนฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพืนฐาน 1
1 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
103101 แคลคูลัส 1
4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
202108 การรู้ดิจิทัล
2 202201 ทักษะชีวิต
3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
1 213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
3 531101 วัสดุวิศวกรรม
3
การเรียนรู้
สือ่ สาร 2
2
4
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
รวม
17
รวม
16
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
ทางวิชาการ
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4
4 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
538203 ธรณีวิทยา
4 530251 การส้ารวจ
4 538205 หินและแร่
3
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา
1 530252 ปฏิบัติการการส้ารวจ
1 538206 ปฏิบัติการหินและแร่
1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
2 538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง
3 538209 การเขียนโปรแกรม
2
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
2 538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐาน
1
คอมพิวเตอร์สา้ หรับ
โครงสร้าง
วิศวกรรมธรณี
รวม
16
รวม
19
รวม
17
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
3 538324 กระบวนการแต่งแร่ส้าหรับ
4
3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
เฉพาะ
วิศวกรรมธรณี
การพัฒนา
538301 ธรณีเทคนิค
3 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพืนผิว 4
4 213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 4
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
1
ท้างาน
538304 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
4 538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมือง
1
4 538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม
และขุดเจาะบนพืนผิว
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน
2
4 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
4 538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน
1
2 538319 กลศาสตร์หิน
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
1 วิชาเลือกบังคับ (2)
4
รวม
18
รวม
17
รวม
18

379
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี
538495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม

หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4 538496 สหกิจศึกษา 1
4
1
4
13
รวม

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 วิชาเลือกบังคับ (3)
วิชาเลือกเสรี
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
8
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รวม

หน่วยกิต
4
8
2
14

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 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
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
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4171 โทรสาร 0-4422-4220
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
202108 การเรียนรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1
527203 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
527311 หลักการสื่อสาร
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 1
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1
539403 ปฏิบัติการโฟตอนนิกส์
539490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 4
วิชาเลือกบังคับ
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
202201 ทักษะชีวิต
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
527202 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม
4
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ
4 539203 อิเล็กทรอนิกส์
20
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
2 539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
4 539304 อุปกรณ์และวงจรไมโคร
1
อิเล็กทรอนิกส์
4 539305 ระบบสมองกลฝังตัว
4 539307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง
2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
1 539491 สหกิจศึกษา 1
1
1
2
4
4
13
รวม

384

หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4 103105 แคลคูลัส 3
4
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
1 105192 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์ 2
1
3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3
2 531101 วัสดุวิศวกรรม
4
2
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่างาน
3 527204 สัญญาณและระบบ
527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4 539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
4 539205 การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
1 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
4
ประยุกต์
19
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4 539308 วงจรไมโครเวฟ
4 539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์
539310 โฟตอนนิกส์
4 วิชาเลือกเสรี (1)
4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 3
2
18
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 539499 โครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
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รวม

16
หน่วยกิต
3
4
4
1
4
4
20
หน่วยกิต
4
4
4
4
2
18
หน่วยกิต
4

4

แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
202108 การเรียนรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1
527203 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 1
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1
539403 ปฏิบัติการโฟตอนนิกส์
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 4
วิชาเลือกบังคับ
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม

หน่วยกิต
4
1
4
2
1
3
2
17
หน่วยกิต
3
3
2
4
4
4
20
หน่วยกิต
2
1
4
4
4
2
17
หน่วยกิต
1
1
2
4
4
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202201 ทักษะชีวิต
3 202202 ความเป็นพลเมืองและ
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2
พลเมืองโลก
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 531101 วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
4
1
3

รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่างาน
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3 527204 สัญญาณและระบบ
เฉพาะ
527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
4 539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
527202 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม
4 539205 การออกแบบวงจร
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2
อิเล็กทรอนิกส์
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ
1 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
539203 อิเล็กทรอนิกส์
4
ประยุกต์

16
หน่วยกิต
3
4
4
1
4

4

4

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
539304 อุปกรณ์และวงจรไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์
539305 ระบบสมองกลฝังตัว
539307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2

19
รวม
20
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4 539308 วงจรไมโครเวฟ
4
539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์
4
4 539310 โฟตอนนิกส์
4
4 539499 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4
2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 3
2

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
539490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)

18
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
1 539491 สหกิจศึกษา 1
4
4

รวม

9
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รวม

18
หน่วยกิต
8

8

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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3
551121 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4
551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
4
วิศวกร 1
3
551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
551242 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สาร 2
14
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
511111 เคมีสาหรับวิศวกร
4
551112 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1
551200 พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2
551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
551205 กรรมวิธีการผลิตและปฏิบัติการการผลิต
4
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
551303 การสั่นและแบบจาลองระบบ
551304 การออกแบบเครื่องจักรกล
551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
551341 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ 2
551401 ต้นกาลังของไหล
รวม

15
หน่วยกิต
4
4
4
1
3
16

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
551203 พลศาสตร์วิศวกรรม
551204 วิศวกรรมไฟฟ้า
551206 กลศาสตร์วัสดุ
551208 การควบคุมรูปร่างการให้ขนาด
และพิกดั ความเผื่อของชิน้ งาน
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
551300 สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
551305 การวัดและเครือ่ งมือวัด
551309 การออกแบบระบบควบคุม
551402 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
551470 โครงงานทางวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4
551123 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1
551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
วิศวกร 2
4
551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3
551202 วัสดุวิศวกรรม
12
หน่วยกิต
4
4
4
2

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
551207 เทอร์โมไดนามิกส์
551301 การออกแบบชิ้นส่วนเครือ่ งจักร
551302 อุปกรณ์กระตุน้ เชิงไฟฟ้า
551340 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ 1

14
หน่วยกิต
1
4
4
4
4

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
551307 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
551308 ระบบอัตโนมัตอิ ุตสาหกรรม
551440 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ 3
วิชาเลือกบังคับ

17

388
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

รวม

หน่วยกิต
4
1
4
4
13
หน่วยกิต
4
4
3
1
12
หน่วยกิต
4
4
2
4

14

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
แผนการเรียนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
202108 การรู้ดิจทิ ัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่
การเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
551111 เคมีสาหรับวิศวกร
551130 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
551140 เขียนแบบวิศวกรรม
551141 พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หน่วยกิต
2
1
3
4
4
2
1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
202201 ทักษะชีวิต
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
551112 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
551121 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
551142 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต
3
3
1
4
4
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
202202 ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
วิศวกร 1
551123 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
551202 วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
3
1
4
4
4

รวม

17

รวม

17

รวม

16

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

3

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
การพัฒนา
551210 อุปกรณ์กระตุน้ เชิงไฟฟ้า
551211 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด
และพิกัดความเผือ่ ของชิ้นงาน
551304 การออกแบบเครื่องจักรกล
551341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ 2
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
รวม

3

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
551207 เทอร์โมไดนามิกส์
551209 กรรมวิธีการผลิตและปฏิบัติการการผลิต

รวม

3
1
4
4
4
2

18

202203 มนุษย์กับสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
551203 พลศาสตร์วิศวกรรม
551204 วิศวกรรมไฟฟ้า
551206 กลศาสตร์วัสดุ
551340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ 1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
รวม

4
4
4
1
2
18
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4
4
4
1
2
18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

3
4
4
4
2

551242 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร 2
551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
551309 การออกแบบระบบควบคุม
551342 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
551402 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

3
4
4
1
4
2

551308 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
551311 ต้นกาลังของไหล
551312 สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
551343 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4
551470 โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิชาเลือกบังคับ (1)

4
4
2
1
4
4

รวม

17

รวม

18

รวม

19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

551241 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร 1
551301 การออกแบบชิ้นส่วนเครือ่ งจักร
551303 การสั่นและแบบจาลองระบบ
551305 การวัดและเครือ่ งมือวัด
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)

วิชาเลือกบังคับ (2)

4

วิชาเลือกเสรี (1)

4

551490 เตรียมสหกิจศึกษา

1

รวม

9

551491 สหกิจศึกษา 1

รวม

8

วิชาเลือกบังคับ (3)

4

วิชาเลือกเสรี (2)

4

8
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รวม

8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Material Innovation and Design Engineering (International Program)
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ)
: วศ.บ. (วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ)
: Bachelor of Engineering (Material Innovation and Design
: B.Eng. (Material Innovation and Design Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ เป็นสาขาวิชาที่มีบูรณการ จาก 3 ส่วน คือ วิศวกรรมเพื่อให้ให้เกิดนวัตกรรมทางด้าน
วัสดุ นวัตกรรมทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ การกระบวนการเรียนรู้เพื่อไปเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงเน้นผลิตวิศวกรที่จะออกไปเป็น
ผู้ประกอบการด้วยตนเองเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งลักษณะอาชีพของวิศวกร ส่วนใหญ่จบการศึกษาไป เพื่อไปเป็นวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม
ดังนั้น คุณลักษณะของวิศวกรที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว สามารถปฏิบัติงานได้ ในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ ใช้วัสดุ
ประเภท โลหะ เซรามิค และ พอลิเมอร์ เป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งวิศวกรจะมีความสามารถในการ คัดเลื อกวัสดุที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในแง่ การออกแบบ
กระบวนการผลิต และ ต้นทุน ที่ดีที่สุดสาหรับการผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยสามารถคิด และ วิเคราะห์ ความเกี่ยวโยง ตั้งแต่ การตลาด การจัดการองค์กร
กระบวนการผลิตเชิงวิศวกรรม และ การจัดการด้านต้นทุน ดังนั้นสถานประกอบการ ที่ต้องการผลิตสิ้นค้า ที่เริ่มตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไป
จนถึง ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต จึงเป็นสถานประกอบการณ์ที่เหมาะสมที่สุด สาหรับวิศวกร ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สาขาวิชา
วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ และ ที่สาคัญที่สุดคือ สถานประกอบการณ์ที่ต้องการวิศวกรที่มีความสามารถในการสื่อสารทางด้าน
ภาษาสากล
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุและการออกแบบ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจยุค “ประเทศไทย 4.0” โดยได้ออกแบบ
หลักสูตรจะเน้นการสร้างบัณฑิตที่กล้าคิดแบบนอกกรอบ มีแนวคิดที่เป็นนวั ตกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง และ สร้างบัณฑิตจะต้องมีเป้าหมาย
เฉพาะตนในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ เป็นวิศวกรนักออกแบบ (Engineering Design Minded) และ มีสุนทรีภาพในการออกแบบ
(Emotional Design Minded) ดังนั้น โดยโครงสร้างของหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุและการออกแบบ จะมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่
การใช้ภาษาสากลในการสื่อสาร พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงทฤษฏี พื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนพื้นฐานทางวิศวกรรม และ วิชาเฉพาะสาขาวิชา ที่เน้น เป็น 3 กลุ่มหลัก พื้นฐานทางด้านวัสดุ และกระบวนการ
ขึ้นรูปวัสดุ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และ การออกแบบเชิงศิลปกรรม และ ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่มีความ
ต้องการ เป็นเจ้าของกิจการ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ วิธีคิดในการดาเนินกิจการของตัวเอง และเข้ าใจวิธีของผู้ประกอบการ โดยในแต่ละรายวิชา
โดยเฉพาะรายวิชาหลักของหลักสูตร ได้ออกแบบให้มีกระบวนการเรียนการสอน และ การจัดการเรียนการสอน แบบ “การชี้แนะ” โดยผู้สอน
(Mentoring) และ เป็นการเรียนรู้จากปัญหา หรือ ความคิด (Problem Based Learning)
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
- มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
- มีความใฝ่รู้ และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้
- เป็นผู้ที่กล้าคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์
- มีความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบด้วยตนเอง
- มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง และ มุ่งมั่น
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
189 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8
หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางด้านวิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุ
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางด้านผู้ประกอบการ
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาโครงงานและการประกอบกิจการ
4. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

40
31
29
8
9
6
6
9
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
งานภาคอุตสาหกรรม ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ
โลหะ เซรามิค พอลิเมอร์ และ วัสดุผสมผสานชนิดใหม่ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยสามารถ
ประกอบวิชาชีพได้หลายตาแหน่งงาน เช่น วิ ศ วกรออกแบบการผลิ ต (Manufacturing Design Engineers) วิ ศ วกรควบคุ ม กระบวนการผลิ ต
(Process Engineers) วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control / Quality Assurance Engineers) วิศวกรออกแบบ (Design Engineers) และ
วิศวกรประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Engineers)
งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการผลิต เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น
งานวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์นักวิชาการนักวิจัย วิศวกร ในสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ผู้ประกอบการ/นักลงทุน ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถไปดาเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของหลักสูตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4517, 0-4422-4312 โทรสาร 0-4422-4473
Website : http://dst_admin@sut.ac.th
Email : umsut@sut.ac.th
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
103211 วิธีของสมการเชิงอนุพันธ์
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
581201 ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับ
วิศวกรวัสดุ
581210 หลักพื้นฐานทางวัสดุในการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
581234 การขึ้นรูปวัสดุ 2
581343 การคัดเลือกวัสดุสาหรับการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
581345 การออกแบบอีโคสาหรับวิศวกร
581351 การจัดการนวัตกรรม
ศึกษาทั่วไป (1)

รวม

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
202201 ทักษะชีวิต
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต
4
4
1
3
3
2

รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
581202 แบบจาลองและการสร้าง
แบบจาลองสาหรับวิศวกรวัสดุ
581203 วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรวัสดุ
581231 คุณสมบัติวัสดุและการทดสอบ 1
581342 นวัตกรรมและการออกแบบ
สาหรับวิศวกร

17
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
4
581212 วิศวกรรมกระแสวิทยา
1
581211 เทอร์โมไดนามิกและการ
4
ถ่ายโอนความร้อนสาหรับ
วิศวกรวัสดุ
3
581232 คุณสมบัติวัสดุและการทดสอบ 2
4
581233 การขึ้นรูปวัสดุ 1
2
581261 การศึกษาการออกแบบ
ระดับขั้นต้น
581341 สมการการออกแบบสาหรับวิศวกร
18
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3
วัตถุประสงค์เฉพาะ
4
581352 หลักการประกอบกิจการ
3
สาหรับวิศวกร
3
581354 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และการขนส่งสินค้า
581361 การศึกษาการออกแบบ
ระดับขั้นกลาง
เลือกบังคับ
เลือกบังคับ
ศึกษาทั่วไป (2)
17
Total

18
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
3
581236 ตัวตรวจวัดและระบบการควบคุม
581238 วิศวกรรมวัสดุเส้นใยเสริมแรง
4
581344 การออกแบบแม่พิมพ์
4
581346 การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับวิศวกร
581353 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ
3
ประเมินมูลค่าโครงการ
3
2

19

รวม

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
103105 แคลคูลัส 3
4
105102 ฟิสิกส์ 2
4
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
202203 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3
531100 วัสดุวิศวกรรม
2
535100 ทักษะการปฏิบัติงานวิศวกรรม
1
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15
หน่วยกิต
4
3

4
4
1
2
18
หน่วยกิต
3
3
3
1
3
3
2
18

ชัน้ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
581235 กระบวนการควบคุมเชิงสถิติ
สาหรับวิศวกรวัสดุ
581237 วิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุ
581495 เตรียมสหกิจศึกษา
เลือกเสรี
ศึกษาทั่วไป (3)
รวม

หน่วยกิต
ชัน้ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
3
581496 สหกิจศึกษา 1
3
3
3
1
3
2
18

รวม

หน่วยกิต
ชัน้ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8
581461 โครงงานนวัตกรรมและ
การออกแบบวัสดุ หรือ
581462 โครงงานนวัตกรรมและการ
ออกแบบผู้ประกอบการเริ่มต้น
ศึกษาทั่วไป (4)

8

รวม

หน่วยกิต
4
(4)
2

6/(4)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 189 หน่วยกิต

Sophomore

Freshman

Year

1st Trimester
102111 Fundamental Chemistry I
102112 Fundamental Chemistry Lab I
103101 Calculus I
202108 Digital Literacy
202109 Use of Application Programs
for Learning
213101 English for Communication I
585101 Engineering Graphics I
Total
103211 Methods of Differential
Equations
529292 Electrical Engineering
530201 Engineering Statics
581201 Probability and Statistics
for Material Engineer
581210 Fundamental of Material
in Engineering Design
585208 Engineering Graphics II
Total

Cr.
4
1
4
2
1
3
2
17
3
4
4
3
2
2
18

2nd Trimester
103102 Calculus II
105101 Physics I
105191 Physics Lab I
202201 Life Skills
213102 English for Communication II
523102 Computer Programming

Cr.
4
4
1
3
3
2

3rd Trimester
103105 Calculus III
105102 Physics II
105192 Physics Lab II
202203 Citizenship and Global
Citizens
531100 Engineering Materials
535100 Basic Engineering Skill

Cr.
4
4
1
3

Total
530211 Mechanics of Material I
529294 Electrical Engineering Lab
581202 Modeling and Simulation
for Material Engineer
581203 Numerical Methods for
Material Engineer
581231 Material Properties and
Testing I
581342 Innovation and Design for
Engineers
Total

17
4
1
4

Total
581212 Engineering Rheology
581211 Thermodynamics
and Heat Transfer for
material Engineer
581232 Material Properties
and Testing II
581233 Material Processing I
581261 Junior Design Study
581341 Design Formula for
Engineers
Total

15
4
3

3
4
2
18
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2
1

4
4
1
2
18

Senior

Junior

Year

1st Trimester
213203 English for Academic
Purposes
581234 Material Processing II
581343 Material Selection for
Engineering Design
581345 Eco Design for Engineer
581351 Innovation Management
General Education (1)

Cr.
3

Total
202203 Man, Society and
Environment
213305 English for Specific
Purposes
581235 Statistical Process Control
for Material Engineer
581237 Material Innovation
Engineering
581495 Pre-cooperative Education
Free Elective
General Education (3)
Total

19
3

4
4
3
3
2

2nd Trimester
581236 Sensors and Control Systems
581238 Fiber Reinforced Material
Engineering
581344 Mold Design
581346 Product Design for Engineers
581353 Project Feasibility Analysis
and Valuation

Cr.
4
3

Total
581496 Cooperative Education I

17
8

4
3
3

3
3

3rd Trimester
213204 English for Specific
Purposes
581352 Entrepreneurship for
Engineers
581354 Supply Chains and
Logistic Management
581361 Senior Design Study
Technical Elective
Technical Elective
General Education (2)
Total
581461 Material Innovation
and Design Project or
581462 Innovation and
Design Start Up
Project
General Education (4)

3
1
3
2
18

Cr.
3
3
3
1
3
3
2
18
4

(4)

2

Total
Total Credit 189 Credits

8
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Total

6/(4)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Petrochemical and Polymer Engineering (International Program)
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์)
Bachelor of Engineering (Petrochemical and Polymer Engineering)
B.Eng. (Petrochemical and Polymer Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
- วิศวกรทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineer)
- วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
- วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
- วิศวกรด้านวัสดุพอลิเมอร์ (Polymer Engineer)
- อาจารย์หรือนักวิจัย (Lecturer or Researcher)
- วิศวกรด้านการขาย (Sales Engineer)
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรมีโครงสร้างที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ความรู้เฉพาะทางของวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ได้แก่ พื้นฐานปิโตรเคมี กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ในโรงงานระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ตั้งแต่ต้นน้้าถึงการใช้งานเป็นผลิตภัณ ฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมระดับปลายน้้า การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การตรวจสอบสมบัติและควบคุม
คุณภาพรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก ยาง คอมโพสิท เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปลายน้้าต่างๆ เช่น อุตสาหกรร ม
ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เส้นใยและสิ่งทอ สี กาวและสารเคลือบผิว พลาสติกชีวภาพ
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และพลาสติกทางการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตั้งแต่ระดับกลางน้้าไปถึงปลายน้้า โดยมีความสามารถ
ในการขึ้นรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ได้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งรายวิชาเลือกด้านอุตสาหการ ด้านวิศวกรรมเคมี
และด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่หลากหลาย รองรับตามความสนใจของนักศึกษาและครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีและพอลิเมอร์ มีการสร้างเสริมประสบการณ์การท้างานจริงในวิชาชีพให้แก่บั ณฑิตผ่านทางรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการวิศวกรด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนโยบาย
ของรัฐบาลในการผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี ให้เป็นอุตสาหกรรมหลักชั้นน้าที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 (ภาคผนวก)
โครงสร้างหลักสูตร
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
27
33
59
16
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

398
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สามารถประกอบอาชีพวิศวกรในสถานประกอบการ (บริษัท/โรงงาน) ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระดับกลางน้้าถึงปลายน้้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ตัวอย่างต้าแหน่งงาน เช่น
•วิศวกรทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineer)
• วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
• วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
• วิศวกรด้านวัสดุพอลิเมอร์ (Polymer Engineer)
• อาจารย์หรือนักวิจัย (Lecturer or Researcher)
• วิศวกรด้านการขาย (Sales Engineer)
ตัวอย่าง บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น บริษัท PTT, SCG, IRPC
ตัวอย่าง บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ เช่น
1. โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/ อิเล็กทรอนิกส์
2. โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมแบบต่าง ๆ เช่น ประตู หลังคา ท่อน้้า ฯลฯ
3. โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุง ขวด กล่อง ฯลฯ
4. โรงงานผลิตสี กาว วัสดุเคลือบผิว และเส้นใยสิ่งทอ
หน่วยงานการศึกษาและวิจัยทางวัสดุศาสตร์ของรัฐบาล เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ และอื่น ๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส้านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-422-4430-1 โทรสาร 0-4422-4605
Website : http/eng.sut.ac.th/polymer/polymer53
Facebook : https://www.facebook.com/PolymerEngSUT/?fref=ts
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
แคลคูลัส 1
การรู้ดิจิทัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
583100 วัสดุวิศวกรรม 2
583201 เทคโนโลยีปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
102111
102112
103101
202108
202109
213101
585101

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
533044 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
583301 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
583302 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติพอลิเมอร์
583303 กระแสวิทยาและกระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์
583304 ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์
583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา
วิชาเลือกบังคับ (1)

รวม

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

103102
105101
105191
202201
213102
523102

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
582211 กลศาสตร์วัสดุ 1
583202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์
583203 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตร
เคมีและพอลิเมอร์
583204 หลักวิศวกรรมเคมี
583205 ปฏิบัติการสังเคราะห์และ
ตรวจสอบพอลิเมอร์

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
4
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
4
วิชาการ
1
583306 การตรวจสอบพอลิเมอร์
3
583307 ตัวเร่งปฏิกิริยา
วิชาเลือกบังคับ (2)
1
วิชาเลือกบังคับ (3)
4
วิชาเลือกบังคับ (4)
3

20

รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
3
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
531100 วัสดุวิศวกรรม 1
535100 ทักษะการปฏิบัติงานวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
4
1
3
2
1

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
4
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
4
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
583206 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4
ส้าหรับวิศวกรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
1
583207 การออกแบบการทดลองและการ
วิเคราะห์ข้อมูล
585207 กลศาสตร์ของไหล 1

15
หน่วยกิต
3
4
1
4

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
3
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
533045 การควบคุมคุภณภาพใน
3
อุตสาหกรรม
3
583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย
3
583309 ปฏิบัติอุปกรณ์เฉพาะหน่วย
3
583310 สารเติมแต่งพอลิเมอร์
4
583311 สัมมนา
วิชาเลือกบังคับ (5)

17
หน่วยกิต
3
4

19

400
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

รวม

3
4

4
1
3
1
3

19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน
583401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเคมีและ
พอลิเมอร์
583495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
3
583496 สหกิจศึกษา 1
3
3
1
3
2
15

รวม

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

8
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รวม

หน่วยกิต
3
2
2
2

9

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
(International Program)

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
อุตสาหกรรมน้ามัน แท่นขุดเจาะ โรงกลั่น อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยางและโพลิเมอร์ การผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบารุง ออกแบบ
ระบบด้านการไหลและความร้อนต่างๆ เช่น ระบบท่อส่ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปั๊ม กังหัน คอมเพรสเซอร์ ระบบทาความร้อน/เย็น
หม้อน้า การเผาไหม้ ระบบต้นกาลัง การอบแห้งผลิตผล ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบนิวแมติกส์ โฮดรอลิกส์ ระบบควบคุมและ
เครื่องจักรช่วยในการผลิต อาทิ PLC, CNC, สายพานลาเลียง, หุ่นยนต์ แขนกล เครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
การสั่นสะเทือน วิเคราะห์และออกแบบด้านพลังงาน พลังงานทดแทน การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและตัวอาคาร ออกแบบระบบและ
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ ไบโอแมคานิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นวิชาคานวณเพื่อนาไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิชาพื้นฐานเน้นด้านฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ สาหรับวิชาชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการทางาน การ ออกแบบอุปกรณ์
และระบบต่าง ๆ ดังปรากฏในคาอธิบายลักษณะวิชาชีพข้างต้น
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา
1. มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
2. มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
3. มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

193 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
27
42
61
8
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรพลังงาน
- วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล
- วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ
- นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4252, 0-4422-4576 โทรสาร 0-4422-4555
Website : www.me-sut.com
แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์
เพื่อการเรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1
585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม

4
1
4
2
1

2
17

รวม

17

รวม

15

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
533261 กรรมวิธีการผลิต
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
583100 วัสดุวิศวกรรม 2
585200 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
585201 คณิตศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 1
รวม

3

17

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

3

4
1
4
2
1
2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

103102 แคลคูลัส 2
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
202201 ทักษะชีวิต
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2
523102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

202203 มนุษย์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
581346 การออกแบบผลิตภัณฑ์
สาหรับวิศวกร
585202 คณิตศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 2
585203 พลศาสตร์วิศวกรรม
585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
585205 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
รวม

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

4
4
1
3
3
2

3
3
2
4
4
3
19

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

103105 แคลคูลัส 3
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
531100 วัสดุวิศวกรรม 1
535100 ทักษะการปฏิบัติงาน
วิศวกรรม

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา
523202 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
582211 กลศาสตร์วัสดุ
585206 เทอร์โมไดนามิกส์ 2
585207 กลศาสตร์ของไหล
585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2

หน่วยกิต

4
4
1
3
2
1

3
2
4
3
4
2

รวม

18

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

404
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
585301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
585302 การถ่ายเทความร้อน
585303 การออกแบบ
เครื่องจักรกล 1
585340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)

3

รวม

18

581352 หลักการประกอบกิจการ
สาหรับวิศวกร
585304 การสั่นทางกล
585305 การทาความเย็นและการ
ปรับอากาศ
585306 การออกแบบ
เครื่องจักรกล 2
585307 ระบบอัตโนมัติ
อุตสาหกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
รวม

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

585401 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2
585440 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 3
585495 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาเลือกบังคับ (2)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

2

4
4
4
1
2

585496 สหกิจศึกษา 1

3

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
585308 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
585309 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
585310 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 1
585311 วิศวกรรมไฟฟ้า 2
585341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2

3
4
4
2

2
19

รวม

17

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

4
4
3
3

8

1
1
4
4
4
16

รวม

3
1

585402 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

8

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 193 หน่วยกิต
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รวม

4
4
2
2

12

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
521214 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและอาหาร 2(2-0-4)
(Engineering Properties of Agricultural and Food
Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของการกาหนดรูปทรงและขนาด สมบัติทางกล
สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติเนื้อสัมผัส และสมบัติทาง
แสงของวั ส ดุ อ าหาร ความสั ม พั น ธ์ ข องสมบั ติ เชิ งวิ ศ วกรรมของวั ส ดุ
อาหารกับกระบวนการแปรรูปวัสดุเกษตรและอาหาร
521215

การถ่ายโอนมวล
2(2-0-4)
(Mass Transfer)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
หลักการการถ่ายโอนมวล การถ่ายโอนโมเลกุ ล กฎการ
แพร่ของ Fick และการถ่ายโอนมวลแบบการพามวล สมการอนุพัน ธ์
สาหรับการถ่ายโอนมวล การแพร่ของโมเลกุลในสภาวะแบบคงตัว และ
แบบไม่คงตัว การถ่ายโอนมวลแบบการพามวล และอุปกรณ์ การถ่าย
โอนมวล
521311

ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
4(4-0-8)
(Theory of Agricultural Machines)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
ชิ้นส่วนของเครื่องจัก รกล ข้อต่อเชื่อม การวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ใน
ลักษณะต่างๆ กลไกและเครื่องจักรกลพื้นฐาน การวิเคราะห์แรงสถิตย์
และแรงเฉื่ อ ยในเครื่อ งจั ก รกลเกษตรและอาหาร แรงสั่ น สะเทื อ นที่
เกิดขึ้นในเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร ล้อตุนกาลัง สมดุลของมวลที่
เคลื่อนที่แบบหมุนและเคลื่อนที่แบบชักกลับไปกลับมา
521312

การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
(Agricultural Machinery Design)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1

4(4-0-8)

หลั ก การออกแบบชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกลเกษตร การ
ออกแบบเครื่องจักรกลอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ สมบัติของวัสดุ การ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ความเค้นผสมและทฤษฏีความ
เสียหาย การวิเคราะห์ความเสียหายเนื่องจากความล้า เพลา แบริ่ง การ
ยึดต่อชิ้นงานเข้าด้วยกัน สปริง การส่งกาลังโดยสายพาน โซ่แบบลูกกลิ้ง
และเฟือง โครงงานการออกแบบ
521314

การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4(4-0-8)
(Automatic Control in Agricultural and Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
หลักการควบคุมอัตโนมัติ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบพลศาสตร์ แผนผั ง บล็ อ กและแผนผั ง การไหลสั ญ ญาณ การ
สนองตอบของระบบ เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองเชิง
ความถี่ของระบบ ระบบควบคุมในเครื่องจักรกลเกษตรและอาหารและ
วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร
521316

การแช่แข็งและการเก็บรักษาด้วยความเย็น 4(4-0-8)
(Freezing and Cold Storage)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 521342 การถ่ า ยเทความร้ อ นส าหรั บ วิ ศ วกรรม
เกษตรและอาหาร
พื้นฐานการทาความเย็น วัฏจักรการทาความเย็น ระบบ
การทาความเย็น การอัดไอ การดูดซึม การอัดเจ๊ตไอน้า การทาความ
เย็นแบบไครโอจินิค องค์ประกอบของระบบทาความเย็น เครื่องอัดไอ
เครื่องควบแน่น เครื่องทาระเหย หอคอยน้า ท่อและอุปกรณ์ประกอบ
ระบบควบคุม การคานวณภาระความเย็น ไซโครเมตริก การออกแบบ
ระบบท าความเย็ น การออกแบบระบบท่ อ ส่ งลมเย็ น การเก็ บ รัก ษา
ผลิตผลเกษตรด้วยความเย็น การแช่เย็นและแช่แข็งอาหาร
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521325

วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร
4(4-0-8)
(Agricultural Tractor Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตศาสตร์วิศวกรรม
ชนิดและโครงสร้างมูลฐานของรถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์
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
ยานพาหนะนอกถนนเบื้ อ งต้ น ความปลอดภั ย ในการใช้ ง านรถ
แทรกเตอร์ แ ละการซ่ อ มบ ารุ ง เศรษฐศาสตร์ ข องการใช้ ง านรถ
แทรกเตอร์ หลั ก การออกแบบรถแทรกเตอร์ เทคโนโล ยี ข องรถ
แทรกเตอร์เกษตร
521327

วิศวกรรมดินและนาทางการเกษตร
4(4-0-8)
(Agricultural Soil and Water Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
การกาเนิดดิน โครงสร้างดิน การจาแนกประเภทของดิน
ทางวิศวกรรมเกษตร การซึมผ่านของน้าในดิน พื้นฐานกลศาสตร์ของดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างดินและเครื่องจักรกลเกษตร หลักการชลประทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้าและพืช ความต้องการใช้น้าของพืช ระบบ
การให้น้าแก่พืชแบบต่างๆ
521337 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Food Industrial Plant Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การออกแบบโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร การ
วิเคราะห์ทาเลที่ตั้งโรงงาน การออกแบบแผนผังโรงงานอย่างเป็นระบบ
แผนภาพการไหลของวัสดุอาหาร การเคลื่อนย้ายวัสดุ การวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการผลิต ในอุ ตสาหกรรมอาหาร เทคนิ คในการจั ด
โกดังวัสดุ ระบบการจัดการและควบคุม การผลิต อาหารให้ ป ลอดภั ย
(GMP) ระบบวิเคราะห์ อัน ตรายและจุด ควบคุมวิก ฤต (HACCP) และ
ISO 22000 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในอุตสาหกรรมอาหาร
การสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร

521338 การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)
(Engineering Quality Control in Food Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร คิวซีเซอร์
เคิล สถิติและความน่าจะเป็นพื้นฐาน เทคนิคการควบคุมกระบวนการ
เชิ ง สถิ ติ การใช้ แ ผนภู มิ ค วบคุ ม การวิ เ คราะห์ ส มรรถภาพของ
กระบวนการ แผนชั ก ตั ว อย่ า งเพื่ อ การยอมรั บ การควบคุ ม และ
ตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ความเชื่อถือได้และการทดสอบอายุ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพ
ระบบคุณภาพมาตรฐานสกล
521341

การสั่นสะเทือนสาหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4(4-0-8)
(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
เครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร ผลกระทบของการสั่นสะเทือนต่อวัสดุ
เกษตรและอาหาร
521342 การถ่ายเทความร้อนสาหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4(4-0-8)
(Heat Transfer for Agricultural and Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
หลักการการถ่ายเทความร้อน การนาความร้อน การพาความ
ร้อน การแผ่ รังสี อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ย นความร้อ น การเพิ่ ม การถ่ายเท
ความร้อนจากการเดือดและการควบแน่น และการประยุกต์ใช้หลักการ
ถ่ายเทความร้อนในงานด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
521343

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับ
4(4-0-8)
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
(Computer-Aided Design for Agricultural and Food Engineering)
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วิชาบังคับก่อน : 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
หลักพื้นฐานของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับช่วย
ออกแบบและวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างแบบจาลองและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมในแบบต่างๆ
อาทิ เช่ น การวิ เคราะห์ ก ารเคลื่ อ นที่ ข องกลไก การวิ เคราะห์ ค วาม
แข็งแรงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์การไหลและการถ่ายเท
ความร้อน
521344

ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1
1(0-3-3)
(Agricultural and Food Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
หลั ก การศึก ษาด้ านปฏิ บั ติ ก ารทางวิศ วกรรมเกษตรและ
อาหาร การวั ด ความดั น อุ ณ หภู มิ ความเครีย ด การทดสอบแรงดึ ง
แรงบิด ความล้าของวัสดุ การวัดการไหลและความเร็วของของไหล การ
ทดสอบการนาและการพาความร้อน การวัดค่าความร้อน
521351

เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับระบบทางการเกษตร 3(3-0-6)
(Internal Combustion Engine for Agricultural Systems)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
ก าลั ง ที่ ใช้ ใ นระบบการเกษตร พื้ น ฐานของเครื่ อ งยนต์
สันดาปภายใน เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจุดระเบิด วัฏจักร
อากาศและเชื้อเพลิงในอุดมคติ การอัดบรรจุอากาศและการกวาดล้างไอ
เสีย การหล่อลื่นและการหล่อเย็น สมรรถนะและการทดสอบ การ
แก้ไขข้อขัดข้องและการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
521352

วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร
4(4-0-8)
(Agricultural Process Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
สมดุ ล ของมวลสารและพลั งงานในกระบวนการแปรรู ป
ผลิตผลเกษตร การไหลแบบนิวโตเนียน และแบบนอนนิวโตเนียน การ
วัดและควบคุมตัวแปรกระบวนการแปรรูป ไซโครเมตริก การแปรสภาพ
ด้วยความร้อนและความเย็น การลดขนาด และการคัดแยก
521353

การออกแบบโรงเรือนเกษตรแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
(Integrated Agricultural Structure Design)

วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
หลั ก การทางภู มิ ส ถาปั ต ย์ สาหรั บ โรงเรือ นในฟาร์ ม การ
วิเคราะห์โครงสร้างขั้นพื้นฐาน วัสดุก่ อสร้าง การออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ใช้งานทางการเกษตร หลักการออกแบบโรงเรือนแบบบูรณา
การ
521354

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2(2-0-4)
(Agricultural Machinery Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร
สมบัติทางกลของดินและพืชที่เกี่ ยวข้องกั บการออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตร หลักการทางาน หลักการออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูก
เครื่อ งมื อ ดู แ ลบ ารุง รัก ษา เครื่อ งมื อ เก็ บ เกี่ ย ว หลั ก การทดสอบเพื่ อ
ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตร มาตรฐานเครื่องจักรกล
เกษตร เศรษฐศาสตร์และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตรเบื้องต้น
521355

ปฏิบัติการวิศวกรรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-3-3)
(Agricultural Machinery Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 521354 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หรือเรียนควบคู่กัน
การฝึกปฏิบัติงานและการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ
ในด้านต่างๆ ของรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร
521356

ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1
1(0-3-3)
(Agricultural Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 521351 เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับระบบทาง
การเกษตร
การถอดประกอบและตรวจวิ เคราะห์ ร ะบบต่ า งๆ ของ
เครื่ อ งยนต์ ท างการเกษตร การทดสอบหาก าลั งของเครื่อ งยนต์ ท าง
การเกษตร ปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ เครื่องจักรไอน้า และ
ปฏิบัติการด้านระบบไฮดรอลิค

521357

ปฏิบัติการวิศวกรรรมเกษตร 2
1(0-3-3)
(Agricultural Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 521327 วิศวกรรมดินและน้าทางการเกษตร และ
521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร
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การเจาะสารวจดิน การหาความชื้นในดินและพิกัดอัตเต
อเบิร์ก การทดสอบการซึมผ่านของน้าในดิน การทดสอบการบดอัดของ
ดิ น การทดสอบแรงเฉื อ นในดิ น แบบโดยตรง สมบั ติ ท างกายภาพ
ความเร็ ว ลอยตั ว การลดขนาดและการคั ด แยก การผสม การหา
ความชื้นวัสดุเกษตร
521361

ทฤษฎีและหลัก การที่เกี่ย วพันกับการทางานของอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารเรื่องการบดลดขนาด การแยกอนุภาค
ทางกล การตกตะกอน การผสมของอาหารแข็ง และเหลว ฟลูอิไดเซชั่น
การตกผลึก การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน การแปรรูปอาหารด้วย
หลัก การเอกซ์ทรูชัน หลัก วิศวกรรมการแปรรูปอาหารที่ใช้ความร้อน
และความเย็นครอบคลุมเรื่องหม้อต้มฆ่าเชื้อ การแช่เยือกแข็ง

เคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเบืองต้น
2(2-0-4)
(Fundamentals of Food
Chemistry and Microbiology)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1
พื้ น ฐานทางเคมี อ าหารเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบหลั ก ของ
อาหาร (น้ าและน้ าแข็ ง คาร์ โ บไฮเดรต ไขมั น และโปรตี น ) การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารระหว่างกระบวนการแปรรู ปและการ
เก็บรักษา แนวความคิดด้านจุลชีววิทยาทางอาหารเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ที่
มีความสาคัญต่ออาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ใน
อาหาร จุลินทรีย์ที่ทาให้อาหารเน่าเสีย จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหาร
เป็นพิษ และการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร

หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2
3(3-0-6)
(Principles of Food Process Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1
ทฤษฎีและหลัก การที่เกี่ย วพันกับการทางานของอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารเรื่อง การระเหย การกลั่น การสกัด
ระหว่างของเหลวกับของเหลว การชะละลายของแข็งด้วยของเหลว การ
ดูดซับและการแลกเปลี่ยนไอออน หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารที่ไม่
ใช้ความร้อนโดยตรงครอบคลุมเรื่อง การแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง
การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ คลื่นความถี่วิทยุ รังสีอินฟราเรด
โอห์มิค

521362

521365

ปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเบืองต้น1(0-3-3)
(Fundamentals of Food Chemistry and
Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 521361 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเบื้องต้น หรือ
เรียนควบคู่กัน
การวิเคราะห์ก ารเปลี่ย นแปลงลัก ษณะทางเคมี และเคมี
กายภาพขององค์ประกอบหลัก ของอาหาร (น้า คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
และโปรตีน) เทคนิคการเจือจางอาหาร การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์
ในอาหาร ฤทธิ์การต้านเชื้อจุลินทรีย์ของเครื่องเทศ
521363

หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1
3(3-0-6)
(Principles of Food Process Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1

521364

ระบบต้นกาลังในอุตสาหกรรมอาหาร
4(4-0-8)
(Power System in Food Industry)
วิชาบังคับก่อน : 521342 การถ่ายเทความร้อนสาหรับวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร
หลักการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ของไอ
น้า โรงจักรกาลังไอน้า หลักการทางานและส่วนประกอบของหม้อต้มไอ
น้า หม้อต้มน้ามันร้อน ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบไอน้า สมบัติทาง
กายภาพของเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ หลักการออกแบบหม้อต้มไอน้า
และระบบไอน้ า การใช้ ง านและการบ ารุ ง รั ก ษาหม้ อ ต้ ม ไอน้ า การ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในระบบไอน้ า มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า และหม้ อ แปลง
เศรษฐศาสตร์แ ละการจั ด การพลั งงานในอุ ต สาหกรรมอาหาร การ
ติดตามและตรวจประเมินการใช้พลังงานในโรงงาน การใช้งานระบบไอ
น้าในอุตสาหกรรมอาหาร
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521366

ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1
1(0-3-3)
(Food Process Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1
หลั ก การท างานของอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ แ ปรรู ป
อาหารและการปรับค่าองค์ประกอบของเครื่องจักรกลอาหาร การวัด
สมบัติท างกายภาพและความร้อนของอาหาร ความหนืดของอาหาร
เหลว เนื้อสัมผัส การระเหย การอัดพอง การแช่แข็งและการละลาย
521367 ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2
1(0-3-3)
(Food Process Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 521366 ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1
การทาแห้ง การสกัดของเหลว การบดลดขนาดและการคัด
แยกอนุภาคของแข็ง การฆ่าเชื้อด้วยหม้อต้มฆ่าชื้อ การกวนและการ
ผสม การกลั่น การกรองด้วยเมมเบรน
521412

ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 2
1(0-3-3)
(Agricultural and Food Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
การทดสอบสมดุลมวลและการสั่นสะเทือน ฝึกปฏิบัติการ
พื้นฐานเครื่องมือวัดและระบบการวัดประเภทต่างๆ ระบบเก็บวัดข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบ
นิวแมติกส์ ระบบเครื่องกาเนิดไอน้า ระบบทาความเย็นและปรับอากาศ
521413

โครงงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
2(0-6-6)
(Agricultural and Food Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงงานที่ น่ า สนใจในแขนงต่ า งๆ ทางด้ า นวิ ศ วกรรม
เกษตรและอาหาร
521414

การออกแบบเครื่องมือลาเลียงวัสดุเกษตร 3 (3-0-6)
และอาหาร
(Agricultural and Food Materials
Handling Equipment Design)
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

หลัก การและเทคนิ คการล าเลี ย งวัส ดุ เกษตรและอาหาร
การออกแบบเครื่อ งมื อลาเลี ย งแบบสายพาน โซ่ เกลีย ว กระพ้ อ นิ ว
แมติค ลูกกลิ้ง และรางเขย่า
521415 เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
และอาหาร
(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
521416 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)
(Agricultural and Food Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ โครงสร้างต้ นทุ น
และหลัก การบั ญ ชี ค่ าของเงิน ที่ เปลี่ ย นตามกาลเวลา การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร การหาอัตราผลตอบแทน การคิดค่าเสื่อมราคาและ
ภาษีเงินได้ การวิเคราะห์การทดแทนของทรัพย์สิ น การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านเศรษฐศาสตร์
521417

การจัดการของเสียทางการเกษตรและ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมอาหาร
(Waste Management in Agricultural and Food Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญหาของเสียและภาวะมลพิษจากการผลิตทางการเกษตร
และอาหาร การวิเคราะห์ของเสี ย 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
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521418

การวัดและอุปกรณ์วัดทางวิศวกรรมเกษตร 3(2-3-7)
และอาหาร
(Measurement and Instrumentation in Agricultural
and Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
หลั ก การวัด และระบบเครื่อ งมือ วัด ในงานทางวิศ วกรรม
เกษตรและอาหาร ความผิ ด พลาดจากการวั ด และการปรั บ เที ย บ
เครื่ อ งมื อ วั ด เซนเซอร์ และทรานซ์ดิ ว เซอร์ท างอุ ต สาหกรรมส าหรั บ
ระบบการวัดในแบบต่าง ๆ ระบบการเก็ บวัดข้อมูลด้วยคอมพิ วเตอร์
การแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาลอก
การปรับสภาพสัญ ญาณ การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยแลปวิว การ
ออกแบบระบบการวัดและการควบคุมอัตโนมัติด้วยแลปวิว

ระบบไฮดรอลิค -นิ วแมติ ก ส์ ในงานทางวิศ วกรรมเกษตรและอาหาร
การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบทั้งสอง

521419 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
และอาหาร
(Applied Mathematics for Agricultural and Food
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ครอบคลุมเรื่ อง 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

521423

521421

กาลังของของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Power)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
กาลังของระบบไฮดรอลิค-นิวแมติก อุปกรณ์ไฮดรอลิค-นิว
แมติก สัญลักษณ์และการออกแบบวงจรของระบบทั้งสอง การประยุกต์ใช้

521422

การยศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Ergonomics in Agricultural Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การท างานของมนุ ษ ย์ ร่ ว มกั บ เครื่ อ งจั ก รกลและ
สิ่งแวดล้อม การวัดขนาดและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การบังคับด้วย
มือและเท้า การยกและการหิ้ว การวางผังพื้นที่ในการทางาน การรับรู้
การเห็น การได้ยิน กลิ่น รส และความรู้สึก ภาระและกระบวนการทาง
กายภาพ ภาระและกระบวนการทางจิ ต ใจ การลดอั น ตรายในการ
ประกอบการเกษตรกรรม การประยุกต์หลักการทางการยศาสตร์ในการ
ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
การสารวจทางการเกษตร
3(2-3-7)
(Agricultural Survey)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและพื้ นฐานการส ารวจเบื้อ งต้น คาจากั ดความ
เครื่องมื อที่ ใช้ ในการส ารวจ ค่าคลาดเคลื่ อน และค่ าความถูก ต้อ งใน
ระดับชั้นงานสารวจ การรังวัดโดยสังเขป การวัดระยะ กล้องระดับ งาน
ระดับ การทาระดับตามแนวยาวและแนวขวาง เส้นชั้นความสูง กล้อง
สารวจสถานีรวม การรังวัดมุม การทาวงรอบ การรังวัดพื้นที่ ปริมาตร
ดินขุด-ดินถม การสารวจและทาแผนที่ฟาร์ม การระบุพิกัดตาแหน่งบน
พื้นโลกด้วยดาวเทียม
521424

การออกแบบระบบชลประทาน
3(3-0-6)
(Irrigation System Design)
วิชาบังคับก่อน : 521327 วิศวกรรมดินและน้าทางการเกษตร
การออกแบบการให้น้าแก่พืช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การให้น้าทางผิวดิน ใต้ดิน และระบบสปริงเกลอร์ การเลือกชนิด ขนาด
ของท่อ การวางท่อ การเลือกชนิดและขนาดของปั๊มน้า
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521425

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Environment Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 52520 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 หรือ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
สัต ว์และสิ่ งแวดล้อ ม ความร้อนและการถ่ ายเทมวลสาร
ความชื้นและผลที่มีต่อสัตว์ การถ่ายเทความร้อนและไอน้าผ่านอาคาร
การระบายอากาศในอาคาร ระบบการทาฟาร์มแบบผสมผสานของเสีย
จากสัตว์และพืช การใช้ประโยชน์จากของเสียของสัตว์และพืชสาหรับ
พัฒนาชนบท
521426

วิศวกรรมโรงสีข้าว
3(3-0-6)
(Rice Mill Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร หรือ
521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1
คุณ สมบัติทางกายภาพของข้าว การออกแบบระบบสีข้าว
การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโรงสีข้าว การทาความสะอาดและ
การสีข้าวเปลือก การแยกแกลบออกจากข้าวสาร การขัดขาวและขัดมัน
ข้าวสาร การคัดขนาดข้าวสาร การบรรจุถุง อุปกรณ์ทดสอบคุณ ภาพ
ข้าวสาร
521427

การทาแห้งและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 3(3-0-6)
(Drying and Storage of Agricultural Products)
วิชาบังคับก่อน : 521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร หรือ
521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1
ทฤษฎี ก ารท าแห้ ง หลั ก การเคลื่ อ นที่ ข องอากาศ การ
อบ แห้ งผลเก ษ ตรด้ ว ยลมร้ อ น ก ารห าป ริ ม าณ ความชื้ น วั ส ดุ
ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับอุณหภูมิ ปริมาณความชื้นสมดุล ชนิด
ของเครื่องอบแห้ง การออกแบบเครื่องทาแห้ง การประเมินคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์อบแห้งและประสิทธิภาพการอบแห้ง วิธีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
521428

การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว 3(3-0-6)
(Design of Harvesting Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของผลิตผลเกษตรชนิดต่างๆ
หลักการตัดต้นพืชและชนิดของใบมีดตัด หลักการโน้มต้นพืชและดึงต้น
พืช การลาเลีย งต้ นพื ช การนวด ระบบการทาความสะอาดเมล็ด พื ช
เครื่องมือเก็บเกี่ยวเฉพาะอย่าง
521429

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสาหรับ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมอ้อยและนาตาล
(Agricultural Machinery Technology for
Cane and Sugar Industry)
วิชาบังคับก่อน : 521351 เครื่องยนต์สัน ดาปภายในสาหรับระบบทาง
การเกษตร
หลั ก การท างานของเครื่ อ งจั ก รกลเกษตรในไร่ อ้ อ ย
เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูก เครื่องมือบารุงรักษา และเครื่องมือ
เก็บเกี่ยว การคานวณเวลาและตารางการทางาน ระบบการหมุนเวียน
การใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย การวางแผนป้องกันเครื่องจักรกล
เกษตร หลักการทางานของเครื่องจักรกลในกระบวนผลิตน้าตาล เครื่อง
หีบสกัดน้าอ้อย เครื่องทาใสน้าอ้อย เครื่องต้มระเหยน้าอ้อย เครื่องต้ม
เคี่ยวและตกผลึกน้าตาล เครื่องปั่นและอบแห้งน้าตาล
521431

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพสาหรับ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
(Bioprocess Engineering for Agricultural
and Food Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก การใช้ประโยชน์
จากจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละเอนไซม์ ใ นอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร
กระบวนการหมั ก การวิ เคราะห์ จ ลนพลศาสตร์ ข องการหมั ก การ
ออกแบบถังหมัก การพัฒนากระบวนการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภั ณฑ์
ผลพลอยได้จากกระบวนการหมัก
521432

นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 3(3-0-6)
(Bioproducts Innovation and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

412
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

ความสาคั ญของการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ ชีวภาพ กระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเชิงพานิชย์ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพต้นแบบ
โดยใช้เทคโนโลยีก ารผลิต สีเขีย ว การประเมิน คุ ณ ภาพด้ านประสาท
สัมผัสและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
521433

วิทยากระแสทางอาหาร
3(3-0-6)
(Food Rheology)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
หลัก การเรื่ องวิท ยากระแสของอาหาร พื้น ฐานการสร้าง
สมการคณิตศาสตร์อธิบายสมบัติทางวิทยากระแสของอาหาร เครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์สมบั ติทางวิทยากระแสและกรรมวิธีก ารทดสอบ การ
จ าแนกประเภทของอาหารจากสมบั ติ ท างวิ ท ยากระแสของอาหาร
ความสาคัญของวิทยากระแสของอาหารในกระบวนการไหลและการขึ้น
รู ป หรื อ การเปลี่ ย นรู ป ทรงของอาหาร ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
เปลี่ย นแปลงสมบัติทางวิท ยากระแสของอาหารต่อปฏิกิ ริย าเคมีและ
ชีวเคมีอาหาร
521434 วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม
3(3-0-6)
(Dairy Process Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521364 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 2
การประยุกต์หลักการแยกทางกลในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
นม การออกแบบเครื่องเหวี่ยงแยก การกรองโดยละเอียดและเครื่องโฮ
โมจิไนซ์ การออกแบบกระบวนการให้ความร้อนแบบพาสเจอร์ไรซ์ สเต
อริไรซ์ และยูเอชที ในอุต สาหกรรมผลิ ตภัณ ฑ์น ม เครื่องมือผลิตเนย
ไอศกรีม นมเปรี้ย ว การล้างท าความสะอาดแบบไม่ต้องถอดอุปกรณ์
และการบรรจุผลิตภัณฑ์นม
521435

วิศวกรรมการบรรจุอาหาร
3(3-0-6)
(Food Packaging Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชนิ ด และสมบั ติ ข องวั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร เทคโนโลยี
กระบวนการแปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ หลักการการทางาน

ของเครื่องจักรกลบรรจุอาหารเหลวและอาหารแข็ง การวิเคราะห์กลไก
การทางานของเครื่องจักรกลบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและการวิเคราะห์
จลนศาสตร์ของระบบบรรจุ ระบบก าหนดปริม าณการบรรจุ ระบบ
ตรวจสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์
521484

หัวข้อศึกษาชันสูงทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)
(Selected Topics in Agricultural and Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
521485

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3(2-3-7)
(Special Problem in Agricultural and Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาค้นคว้าทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารระดั บ
ปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

521495

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิด เกี่ ย วกั บ สหกิ จศึ ก ษา กระบวนการ
และขั้น ตอนของสหกิ จ ศึก ษา ระเบีย บข้อบั งคั บที่ เกี่ ย วข้องกับสหกิ จ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธี ก ารเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน ทั ก ษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
521496 สหกิจศึกษา 1
(Cooperative Education I)
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8 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และรายวิชา
521495 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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
521497 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 521496 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิ ชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช ากาหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
521498 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 521497 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช ากาหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ

ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
521499

โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 9 หน่วยกิต
(Agricultural and Food Engineering Professional Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ผู้เรียนสามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรม
เกษตรและอาหารได้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของโครงงาน
โดยใช้ทักษะทางทฤษฎี และทางปฏิบัติได้ และผู้เรียนสามารถนาเสนอ
ผลการจัดทาโครงงานและจัดทารายงานโครงงานได้อย่างถูกต้อง
522261 วิศวกรรมขนส่ง
4(4-0-8)
(Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้ อ งต้ น ระบบการขนส่งวิศ วกรรมการจราจร การ
ออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิต การขนส่งสาธารณะ การขนส่งทางน้า
การขนส่ ง ทางอากาศ การวางแผนการขนส่ ง หลั ก เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการวิศวกรรมขนส่ง
การศึกษาผลกระทบทางการจราจรและสถานที่จอดรถ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เ ข้าใจทั่วไปของวิศวกรรม
ขนส่ ง ผู้ เ รี ย นจะสามารถอธิ บ ายความรู้ เบื้ อ งต้ น ระบบการขนส่ ง
วิศวกรรมการจราจร การออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิต การขนส่ง
สาธารณะ การขนส่งทางน้ า การขนส่ งทางอากาศ การวางแผนการ
ขนส่ง หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขนส่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการวิศวกรรมขนส่งการศึกษาผลกระทบทางการจราจรและสถานที่
จอดรถ
522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ
(Probability and Statistics)
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2
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4(4-0-8)

การแจกแจงความน่ า จะเป็ น ของตั ว แปรเชิ ง สุ่ ม ร่ ว ม
การประมาณค่ า การทดสอบสมมติ ฐ าน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การทดสอบไคสแควร์สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่ งเสริมให้ เกิ ดการเรียนรู้เข้าใจในการวิเคราะห์ปั ญหา
ทางวิศวกรรมโดยใช้ความน่ าจะเป็นและสถิติ ผู้เรียนจะสามารถแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มร่วมได้ ผู้เรียนจะสามารถคานวณและแปล
ผลการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ความแปรปรวน การทดสอบไคส
แควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ได้
522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4(4-0-8)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บริ บ ทของโลจิ ส ติ ก ส์ บู ร ณาการโซ่ อุ ป ทาน ยุ ท ธศาสตร์
โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการนาไปปฎิ บั ติ การกาหนดตาแหน่ง การวางแผน
ทรัพยากร การควบคุมการไหลของวัตถุดิบ การวัดและประเมินผล การ
จัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง คลังสินค้าและการขนย้าย
วัสดุ การขนส่งและโลจิสติกส์ระดับโลก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ชาส่ งเสริม ให้ เกิ ด การเรีย นรู้ เข้ าใจทั่ วไปเกี่ ย วกั บ การ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้เรียนจะสามารถอธิบายกิจกรรมต่าง
ๆ ของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมได้
522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2(1-3-5)
(Object-Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คาสั่งควบคุม ตัวแบบ
วัตถุ การทางานของวัตถุ การถ่ายทอดคุณสมบัติจากวัตถุแม่สู่วัตถุลูก
การกาหนดค่าตัวแปรของวัตถุ โครงสร้างข้อมูลแถวลาดับ การอ้างอิง
แฟ้มข้อมูล สายอักขระ และการจัดการข้อผิดพลาด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ผู้เรียนจะสามารถสร้างคลาสและวัตถุได้ ผู้เรีย นจะสามารถ
ประยุกต์การโปรแกรมเชิงวัตถุในงานทั่วไปและงานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้
522265 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-3-7)
(Geographic Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลทาง
ภู มิ ศ าสตร์ แ ละโครงสร้ า งข้ อ มู ล ข้ อ มู ล เชิ งพื้ น ที่ แ ละเชิ งอรรถ การ
วิเคราะห์ เชิ งพื้ นที่ การวิ เคราะห์ เชิ งโครงข่ าย การประยุ ก ต์ ใช้ ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ในงานขนส่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ งเสริม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เข้ า ใจการส ารวจและการ
จัดการฐานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ผู้เรียนจะสามารถ
ออกแบบและประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งและโลจิสติกส์ได้
522266 การวิจัยการดาเนินงาน
4(4-0-8)
(Operations Research)
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2
การโปรแกรมเชิ ง เส้ น วิ ธี ก ารซิ ม เพล็ ก ทฤษฎี ดู อ อลลิ ตี้
การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหว ปั ญ หาการ ขนส่งและการมอบหมาย
งาน โปรแกรมเชิงเส้นจานวนเต็ม โปรแกรมเชิงเส้นแบบผสม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เ ข้ า ใจในการพั ฒ นา
แบบจาลองการวิจัยการดาเนินงาน ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์แนวคิด
ในการสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับปัญหาด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ และสามารถหาคาตอบที่เหมาะสมได้
522267 วิธีการคอมพิวเตอร์ในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 1 2(1-3-5)
(Computer Methods in Transportation and Logistics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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การใช้โปรแกรมตารางคานวณ เทคนิคขั้นสูงสาหรับโปรแกรม
ตารางค านวณ การโปรแกรมทางคณิ ต ศาสตร์ด้ วยโปรแกรมตาราง
คานวณ การใช้งานโปรแกรมสานักงาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่ งเสริม ให้ เกิ ด การเรีย นรู้เข้ าใจการใช้ งานโปรแกรม
ตารางคานวณ ผู้เรียนจะสามารถสร้างสูตรคานวณในโปรแกรมตาราง
คานวณเพื่อหาคาตอบที่ซับซ้อนได้ ผู้เรียนจะสามารถใช้งานโปรแกรม
สานักงานที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
522268 การจัดการขนส่งสินค้า
4(4-0-8)
(Freight Transportation Management)
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ความรู้เบื้อ งต้น เกี่ย วกับ การจัด การธุร กิจ การขนส่ง สิน ค้า
เงื่อ นไขการค้า ระหว่า งประเทศ การขนส่ ง สิน ค้า ทางรถไฟ การ
ขนส่ง สิน ค้า ทางถนน การขนส่ง สิน ค้า ทางอากาศ การขนส่ง สิน ค้า
ทางทะเล กฎหมายและการประกั นภัย การขนส่ง สิ นค้า เบื้อ งต้ น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรีย นรู้ เข้ า ใจการจั ด การ
ขนส่งสินค้า ผู้เรียนจะสามารถอธิบายและเปรียบเทียบการขนส่งสิ นค้า
ผ่านรูปแบบการขนส่งต่างๆ ได้ ผู้เรียนจะสามารถเปรียบเทียบและเลือก
รูปแบบการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมได้
522269 วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์
4(3-3-9)
(Statistical Methods in Transportation and Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ท างสถิ ติ ใ นงานขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การวิเคราะหสมการถดถอยสองตัวแปร การ
วิเคราะห์สมการถดถอยหลายตัวแปร การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานตัวแปรหุ่นปัญหาการระบุแบบจาลองผิดพลาด ปัญหาตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นซึ่งกันและกัน ปัญหาตัวรบกวนมีความ
แปรปรวนไม่คงที่ ปัญหาตัวรบกวนมีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิช าส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การเรีย นรู้เข้ าใจวิ ธีท างสถิ ติ ในงาน
ขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้สมการถดถอยในการ

วิเคราะห์ความต้องการเดินทางได้ ผู้เรี ยนจะสามารถประยุกต์ใช้สมการ
ถดถอยที่ไม่ถูกจากัดด้วยสมมติฐานพื้นฐานได้หลายลักษณะ
522270 วิธีการคอมพิวเตอร์ในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 2 2(1-3-5)
(Computer Methods in Transportation and Logistics II)
วิชาบั งคั บก่อน : 522264 การเขี ย นโปรแกรมเชิงวัต ถุ และ 522267
วิธีการคอมพิวเตอร์ในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 1
การใช้ เขี ย นโปรแกรมประยุ ก ต์ ส าหรั บ โปรแกรมตาราง
คานวณ เทคนิคขั้นสูงสาหรับโปรแกรมตารางคานวณ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรีย นรู้เข้าใจการเขีย นโปรแกรม
ประยุ ก ต์ ส าหรั บ โปรแกรมตารางค านวณ ผู้ เรี ย นจะสามารถเขี ย น
โปรแกรมประยุ ก ต์ ส าหรั บ โปรแกรมตารางค านวณเพื่ อ หาค าตอบที่
ซับซ้อนได้
522271 การสารวจในงานขนส่ง
3(3-0-6)
(Surveying in Transportation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนา การวัดค่าระยะราบมุมราบ การทาระดับ การทารูป
ตัดเส้นชั้นความสูง แผนที่ภูมิประเทศ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจทั่วไปของการสารวจ
ในงานขนส่ง ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้ บทนา การวัดค่าระยะ
ราบมุ ม ราบ การท าระดั บ การท ารู ป ตั ด เส้ น ชั้ น ความสู ง แผนที่ ภู มิ
ประเทศ
522272 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ
1(0-3-3)
(Surveying Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 และ
522271 การสารวจในงานขนส่ง หรือเรียนควบคู่กับ
522271 การสารวจในงานขนส่ง
ความรู้เบื้องต้นในการอ่านแผนที่ การวัดระยะราบ กล้องวัดมุม
การวัดมุมราบและมุมดิ่ง การระดับ การทารูปตัดตามยาวและตามขวาง
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การวงรอบ การสารวจรายละเอีย ด การทาแผนที่ภูมิป ระเทศ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การสารวจด้วยดาวเทียม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริม ให้ เกิ ดการเรีย นรู้เข้ าใจทั่ วไปของปฏิ บั ติก าร
วิศวกรรมสารวจ ผู้เรียนจะสามารถอธิบ ายความรู้และนาไปปฏิบัติไ ด้
เกี่ย วกับ ความรู้เ บื้อ งต้น ในการอ่า นแผนที่ การวัด ระยะราบ กล้อ ง
วัด มุม การวัดมุมราบและมุมดิ่ง การระดับ การทารูปตัดตามยาวและ
ตามขวาง การวงรอบ การสารวจรายละเอียด การทาแผนที่ภูมิประเทศ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสารวจด้วยดาวเทียม
522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง
3(3-0-6)
(Travel Demand Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง และ
522269 วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์
การวางแผนการขนส่ง การคาดคะเนความต้องการการ
เดิ น ทางทั้ งเมือง หรือพื้น ที่ย่ อยรูป แบบการเดิน ทางแบบรวมและ
แบบแยก แบบจาลองการเดิน ทางแบบ 4 ขั้ นประกอบด้ วย การ
เกิดการเดิ น ทาง การกระจายการเดิ น ทาง การเลือ กรูป แบบการ
เดิ น ทาง และการเลือกเส้ น ทางการเดิ น ทาง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการวางแผนการขนส่ง
และการวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้
แบบจาลองการเดินทางแบบ 4 ขั้นได้
522361 ปฏิบัติการวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง
1(0-3-3)
(Travel Demand Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
522265 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง หรือเรียนควบคู่กับ
522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง
การคาดคะเนความต้องการการเดินทางทั้งเมือง หรือพื้นที่
ย่อ ยรูป แบบการเดิ น ทางแบบรวมและแบบแยก แบบจาลองการ

เดิ น ทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาดคะเน
ความต้องการในการเดินทาง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิช าส่ง เสริม ให้เ กิด การเรีย นรู้เ ข้า ใจและสามารถใช้
งานโปรแกรมประยุก ต์ส าหรับ วางแผนการขนส่ง และพยากรณ์
ค วาม ต้อ งก าร เดิน ท างได้ ผู ้เ รีย น จ ะ ส าม ารถ ใช้โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ใ นการคาดคะเนความต้องการในการเดิ น ทางได้
522362 การขนส่งและกระจายสินค้า
4(3-3-9)
(Transportation and Distribution)
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
522265 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
522266 การวิจัยการดาเนินงาน
ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ก ารวิจ ัย ดาเนิน การและวิธีก ารอื่น ๆ
ในงานด้า นการขนส่ง และกระจายสิน ค้า ปัญ หาการเดิน ทางของ
พนัก งานขาย ปัญ หาการจัด เส้น ทางการขนส่ง ระบบจัด การการ
ขนส่ง การจัดการรถบรรทุก การเพิ่มประสิทธิ ภาพในการขนส่ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เข้ า ใจการออกแบบและ
คานวณแบบจาลองในการขนส่งและกระจายสินค้า ผู้เรียนจะสามารถ
นามาประยุก ต์หาตาแหน่งศูนย์ก ระจายสินค้า ปัญ หาการขนส่ง และ
ปั ญ หาการจั ด เส้ น ทางเดิ น รถ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ภายใต้
ข้อจากัดต่าง ๆ ได้
522363 โปรแกรมออโตแคตในงานวิศวกรรมขนส่ง
1(0-3-3)
(AutoCAD for Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ฟังก์ชันและ
คาสั่งของโปรแกรม การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ การเขียน
แบบโดยการวางหลายชั้น การประยุกต์ใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ
งานวิศวกรรมขนส่ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
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รายวิชาส่งเสริมให้เกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ ผู้ เรีย นจะสามารถเข้าใจและใช้ งานฟั งก์ ชั น และค าสั่ งของ
โปรแกรม ผู้เรียนจะสามารถเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ และ
เขียนแบบโดยการวางหลายชั้นได้
522364 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและการประเมินโครงการ 4(4-0-8)
(Transport Economics and Project Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง
ทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค อุปทานและอุปสงค์
ในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การกาหนดราคาค่ า บริ ก ารและ
รายได้ ข องโครงการ การวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยและผลประโยชน์ ข อง
โครงการ การประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
ด้านการขนส่ง การตัดสินใจลงทุนและรูปแบบการลงทุนในโครงการด้าน
การขนส่ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เข้ า ใจในทฤษฎี ข อง
เศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค ผู้เรียนจะสามารถจาแนกค่าใช้จ่าย รายได้
ผลประโยชน์ ผลกระทบของโครงการด้านการขนส่ง เพื่อนามาวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการทางเศรษฐศาสตร์ได้
522365 วิศวกรรมจราจร
4(4-0-8)
(Traffic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง และ
522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ
คุณลักษณะและองค์ประกอบของการจราจร ทฤษฎีการไหล
ของกระแสจราจร การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับตัว แปรด้านจราจร
การศึกษาด้านความปลอดภัยและที่จอดรถ การออกแบบการควบคุม
ทางแยก การออกแบบสั ญ ญาณไฟจราจรเบื้ อ งต้ น การออกแบบ
สัญญาณไฟจราจรขั้นสูง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เข้ าใจทั่ ว ไปของวิ ศ วกรรม
จราจร ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายและวิเคราะห์เ กี่ยวกับตัวแปรพื้นฐาน

ด้านการจราจร ความปลอดภัยจราจรและที่จอดรถ ผู้เรียนจะสามารถ
ออกแบบสัญญาณไฟจราจรให้มีความเหมาะสมกับสภาพจราจรได้
522366 ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
1(0-3-3)
(Traffic Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 522365 วิศวกรรมจราจร หรือเรียนควบคู่กับ
522365 วิศวกรรมจราจร
การสารวจลักษณะทางกายภาพของถนน วิธีการสารวจเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ตัวแปรพื้นฐานของการจราจรได้แก่ ปริมาณจราจร
ความเร็ ว ระยะเวลาการเดิ น ทาง ความล่ า ช้ า ที่ จ อดรถ รวมถึ งการ
สารวจเพื่อประเมินและออกแบบสัญญาณไฟจราจร ได้แก่ ปริมาณรถ
เลี้ยว อัตราการไหลอิ่มตัว ความยาวแถวคอย และอัตราส่วนกลุ่มของ
ยวดยาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ชาส่ งเสริมให้ เกิ ดการเรียนรู้เข้ าใจการส ารวจข้ อมู ลจราจร
ผู้เรียนจะสามารถวางแผนการสารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาผลการ
สารวจไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบด้านวิศวกรรมจราจร
522367 การวางแผนและการออกแบบระบบราง
4(3-3-9)
(Railway System Planning and Design)
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง 522272 ปฏิบัติการวิศวกรรม
สารวจ และ 522363 โปรแกรมออโตแคตในงานวิศวกรรมขนส่ง
กลศาสตร์ของล้อ และรางรถไฟ การออกแบบเรขาคณิ ต
ของทางรถไฟ การออกแบบทางตัดทางรถไฟ หลักการเดินรถและระบบ
อาณัติสัญญาณเบื้องต้น คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ของ
ระบบราง การวางแผนการดาเนินงานสถานี การจัดตารางเดินรถ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิช าส่งเสริมให้ เกิ ดการเรีย นรู้เข้าใจการวางแผนและ
การออกแบบระบบราง ผู้เรียนจะสามารถออกแบบเรขาคณิตของทาง
รถไฟ อธิบายหลักการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณเบื้องต้นได้ ผู้เรียน
จะสามารถวางแผนการดาเนินงานสถานีและจัดตารางการเดินรถได้

418
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

522368 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
4(4-0-8)
(Inventory and Warehouse Management)
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดการ
และการควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุและ
ทรัพยากรการผลิต ระบบการผลิตแบบทันเวลา การกาหนดทาเลที่ตั้ง
ของสถานประกอบการ การออกแบบแผนผัง และการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการสินค้าคงคลัง
และคลั งสิ นค้ า ผู้เรี ยนจะสามารถอภิ ปรายการด าเนิ นงานในคลั งสินค้ า
และวิเคราะห์ แก้ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าได้
522369 การจาลองในงานขนส่งและโลจิสติกส์
4(3-3-9)
(Simulation in Transportation and Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ และ
522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เลขสุ่ม ตัวแปรสุ่มที่มีก ารกระจายแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแปร
สุ่มที่มีการกระจายแบบต่อเนื่อง วิธีการแบบจาลองแบบไม่ต่อเนื่อง การ
รับรู้ปัญหา การกาหนดปัญหา การสร้างแบบจาลอง การประยุกต์ใช้งาน
และการตีความผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เ ข้ า ใจวิ ธี ก ารจ าลอง
สถานการณ์ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้แบบจาลองแบบไม่ต่อเนื่อง
ในการแก้ปัญหาในงานขนส่งและโลจิสติกส์ได้
522370 การบริหารการจัดซือและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Purchasing and Logistics Management)
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แนะนาการบริหารการจัดซื้อและโลจิสติกส์ ขั้นตอนการจัดซื้อ
นโยบายและวิธีการจัดซื้อ องค์ก รการจัดซื้อและโลจิสติกส์ การจัดหา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินและคัดเลือกผู้ผลิต/ผู้จัดส่ง การพัฒนา

ผู้ ผ ลิ ต /ผู้จัดส่ง การบริหารค่าใช้จ่าย เครื่องมือและเทคนิคการจั ด ซื้ อ
การเจรจาต่อรอง การจัดการสัญญา การวัดและประเมินประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิ ดการเรียนรู้เข้าใจการบริหารการจัดซื้อ
และโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายหลักการที่เกี่ย วข้องกับการ
จัดซื้อ และคัดเลือกผู้ผลิต/ผู้จัดส่งได้อย่างคุ้มค่าและมีความเหมาะสมได้
522371 การวางแผนและออกแบบงานทาง
4(4-0-8)
(Highway Planning and Design)
วิชาบังคับก่อน : 522365 วิศวกรรมจราจร
ระบบและหน้าที่ของทางหลวง เกณฑ์การออกแบบ ลักษณะ
ของผู้ ใช้ ถ นน ยวดยาน การจราจรและถนน ความจุ ข องถนน การ
ออกแบบทางเรขาคณิต การออกแบบทางแยกและทางต่างระดับ การ
ออกแบบสภาพข้างทาง การจาแนกและออกแบบผิวทาง ระบบระบาย
น้า การก่อสร้าง การบารุงรักษาและปรับปรุงทางทางหลวง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิ ดการเรีย นรู้เข้าใจในการวางแผนและ
ออกแบบงานทาง ผู้เรียนจะสามารถอธิบายและจาแนกทางหลวงตาม
หน้ า ที่ วิ เคราะห์ ห าความจุ แ ละระดั บ การให้ บ ริ ก ารของถนนแต่ ล ะ
ประเภทได้ ผู้เรียนจะสามารถออกแบบองค์ประกอบของสายทางเชิง
เรขาคณิตได้
522372 ปฏิบัติการวางแผนและออกแบบงานทาง
1(0-3-3)
(Highway Planning and Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 522272 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ 522363
โปรแกรมออโตแคตในงานวิศวกรรมขนส่ง และ 522371 การวางแผน
และออกแบบงานทาง หรือเรียนควบคู่กับ 522371 การวางแผนและ
ออกแบบงานทาง
หลักการเขีย นแบบวิศวกรรมการทาง การใช้โปรแกรมเพื่อ
การออกแบบงานทาง การสร้างพื้นผิวจากข้อมูลสารวจการสร้างเส้นชั้น
ความสูงการออกแบบเพื่อการวางแนวการทาระดับตามแนวสายทาง
และตามขวางของสายทาง การคิ ด ปริ ม าณงานดิ น ตั ด -ดิ น ถม และ
ปริมาณวัสดุ
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ทั ก ษะในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ในการ
ออกแบบวิศวกรรมการทาง ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจถึงฟังก์ชันและคาสั่ง
ของโปรแกรม ผู้เรียนจะสามารถออกแบบการทาระดับตามแนวสายทาง
และตามขวางของสายทางได้ สามารถคานวณปริมาณงานดินตัด-ดินถม
และปริมาณวัสดุได้
522461 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 1 2 หน่วยกิต
(Transportation Engineering and Logistics Project I)
เงื่อ นไข : 522360 การวิ เคราะห์ อุ ป สงค์ ก ารเดิ น ทาง 522362 การ
ขนส่งและกระจายสินค้า 522365 วิศวกรรมจราจร และ 522368 การ
จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
การศึ ก ษาโครงงานด้ า นวิ ศ วกรรมขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษา ค้ น คว้ า หั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ น่ า สนใจทั้ ง จากสถาน
ประกอบการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสามารถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิ จั ย พร้อ มทั้ ง น าเสนอโครงร่ างของงานวิ จั ย ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในหนึ่งภาคการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ชาส่ งเสริ มให้ เกิ ดทั กษะในการท าโครงร่ างของการศึ กษา
โครงงานด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะสามารถเขียนข้อเสนอ
โครงงานและนาเสนอโครงร่างของการศึกษาได้
522462 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
22 หน่วยกิต
(Transportation Engineering and Logistics Project II)
เงื่อนไข : 522461 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 1
การศึ ก ษาโครงงานด้ า นวิ ศ วกรรมขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์
นัก ศึกษาจะต้องทาการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่ได้นาเสนอไว้ในการสอบ
โครงร่างของงานวิจัย โดยต้องมีการนาเสนอผลงานและส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้เรียบร้อยภายในหนึ่งภาคการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดทักษะในการทาการศึกษาวิจัยในหัวข้อ
ที่ได้นาเสนอไว้ในการสอบโครงร่างผู้เรียนจะสามารถเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์และนาเสนอผลงานได้

522373 การจัดการการเงิน
4(4-0-8)
(Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโครงการและ
องค์กรให้เกิดผลกาไร หลักการและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารทรัพยากร
การเงินของโครงการและองค์กร ได้แก่ งบประมาณ เอกสารทางการเงิน
หลักการทาบัญชี และระบบบัญชี การบริหารการเงินของบริษัท
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้ เกิ ดการเรียนรู้เข้าใจทั่วไปของการจัดการ
การเงิน ผู้เรีย นจะสามารถอธิบ ายความรู้ความรู้พื้น ฐานเกี่ย วกั บการ
บริหารการเงินของโครงการและองค์กรให้เกิดผลกาไร หลักการและ
เทคนิคต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรการเงินของโครงการและองค์กร
ได้แก่ งบประมาณ เอกสารทางการเงิน หลักการทาบัญชี และระบบ
บัญชี การบริหารการเงินของบริษัท
522374 การจัดการค้าปลีกและโลจิสติกส์
4(4-0-8)
(Retailing and Logistics Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาการค้าปลีก ประเภทของผู้ค้าปลีก ช่องทางการค้าปลีก
พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ยุทธศาสตร์การตลาดด้านการค้าปลีก การจัด
ร้านค้าและการหาตาแหน่งร้านค้า ขบวนการวางแผนการจัดการสินค้า การ
จัดซื้อ การตั้งราคา การติดต่อสื่อการกับลูกค้า และการกระจายสินค้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการค้าปลีกและโลจิ
สติกส์ที่เกี่ ยวข้อง ผู้เรียนจะสามารถอธิบายโลกของการค้าปลีก ชนิด
ของร้านค้าปลีก ช่องทางการค้าปลีก และพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย
ของลูกค้าได้ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์การค้าปลีกต่างๆ
และจัดการกับสินค้าและร้านค้าได้
522375 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
(Information Technologies in Transportation and Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง และ 522263 การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน
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การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการดาเนิ น งาน
และวางแผนงานด้ า นการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบขนส่ ง
อั จ ฉริ ย ะ การประเมิ น ผลกระทบของระบบขนส่ ง อั จ ฉริ ย ะ ระบบ
ที่ ใ ช้ สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร ระบบสนับสนุนการ
วางแผนการบริห ารคลั งสิ น ค้ าและการขนส่ ง การคานวณและการ
สั บ เปลี่ ย นข้ อ มู ล ทางด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เ ข้ า ใจในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสารวจ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงงาน
ด้ า นการขนส่ งและโลจิ ส ติ ก ส์ ผู้ เรี ย นจะสามารถประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบ
สารสนเทศเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ได้
522376 การจัดการท่าเรือและการขนส่งทางทะเล
4(4-0-8)
(Port and Shipping Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของธุรกิจการขนส่งทางเรือ การท่าเรือและการ
บริ ก ารนอกท่ า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านขณะเรื อ อยู่ ใ นท่ า ปั จ จั ย
องค์ประกอบที่สาคัญในธุรกิจขนส่งทางเรือ ประเภทและลั ก ษณะของ
สิ น ค้ า เอกสารที่ ใ ช้ ใ นธุ ร กิ จ การขนส่งทางเรือ ตลาดค่าขนส่งสินค้า
การเช่าเรือ และประกันภัยทางทะเล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการท่าเรือและ
การขนส่งทางทะเล ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายปัจจัยที่สาคัญในธุรกิ จ
ขนส่งทางเรือ การด าเนินการในท่าเรือและบริก ารนอกท่า เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลได้
522377 การจัดการโซ่อุปทานระดับยุทธศาสตร์
3(3-0-6)
(Strategic Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ทบทวนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุมมองด้านการตลาดต่อ
โซ่อ ุป ทาน คุณ ค่า และค่า ใช้จ ่า ยด้า นโลจิส ติก ส์ การจั ดการโลจิส ติ
กส์ระดับนานาชาติ การจัดการเวลาตั้งแต่สั่งสินค้าจนได้รับสินค้าพร้อม
ใช้งาน การวางแผนและควบคุมโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานแบบ

คลอ งตัว /ยืด ห ยุ ่น ก ารบูร ณ าก ารโซ่อ ุ ป ท าน การจั ด ซื้ อ และ
ความสัมพันธ์ในโซ่อุปทาน ความท้าทาย/โอกาสและอนาคตของโลจิ
สติกส์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการโซ่อุปทาน
ระดับยุทธศาสตร์ ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายและประยุกต์ยุทธศาสตร์
ในด้านต่างๆ ในการจัดการโซ่อุปทานได้
522378 การสร้างแบบจาลองสามมิติในงานวิศวกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์
2(1-3-5)
(Three-Dimensional Modeling in
Transportation and Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
ความรู้พื้นฐานในงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ การออกแบบเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรม
และงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรม
ออกแบบสามมิติอย่างง่าย การขึ้นรูปงานสามมิติ รวมถึงการนาเสนอผลงาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการเขียน
แบบสามมิติที่เกี่ ยวข้องกับงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติก ส์ ความรู้
เบื้องต้นในการออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การ
นาแนวคิ ดด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมไปใช้ในการออกแบบ
สามารถใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติอย่างง่ายได้ สามารถขึ้นรูปงาน
สามมิติและการนาเสนอผลงานการออกแบบได้
522379 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่งมวลชน
3(3-0-6)
(Transit System Planning and Design)
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง
ความรู้ เบื้ อ งต้ น ในการวางแผนและออกแบบระบบขนส่ ง
มวลชน การด าเนิ น งานและจั ด ตารางการให้ บ ริ ก าร การวิ เคราะห์
คุ ณ ลั ก ษณะของการด าเนิ น งานระบบขนส่ ง มวลชน เส้ น ทางและ
โครงข่าย แบบจาลองในการวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชน การวางแผน
ตาแหน่งของสถานี
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการวางแผนและออกแบบ
ระบบขนส่งมวลชน ผู้ เรียนจะสามารถจัดตารางการให้บ ริการ วางแผน
แนวเส้ น ทางและโครงข่ า ยของระบบ อธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะการ
ดาเนินงานของระบบขนส่งมวลชน ประยุกต์ใช้แบบจาลองในการวิเคราะห์
ระบบ และสามารถวางแผนตาแหน่งของสถานีได้
522380 การจัดการท่าอากาศยานและสายการบินเบืองต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Airport and Airline Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น และองค์ ป ระกอบของอุ ต สาหกรรมการ
บิ น ซึ ่ ง สั ม พั น ธ์ ก ั บ ท่ า อ าก า ศย าน ส าย ก าร บิ น พาณิ ช ย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ประเภทและหน้าที่หลัก
ของท่าอากาศยาน แนวโน้มความต้องการในอนาคตของผู้โดยสาร การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่าอากาศยาน กฎระเบียบข้อบังคับของท่า
อากาศยาน การตลาดและเศรษฐกิจการค้าในธุรกิจสายการบิน และการ
จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจทั่วไปของการจัดการ
ท่าอากาศยานและการจัดการด้านการบิ น ผู้เรีย นจะสามารถอธิบ าย
องค์ประกอบที่สาคัญในธุรกิ จท่าอากาศยานและสายการบิน แนวโน้ม
ความต้อ งการในอนาคตของผู้ โดยสาร กฎระเบี ย บข้อ บั งคั บ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องท่าอากาศยานได้
522381 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
(Safety in Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง
การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ อุ บั ติ เหตุ การสื บ สวนอุ บั ติ เหตุ ในเชิ ง ลึ ก
ปัจจัยที่เกี่ยวกับคน การออกแบบถนนที่ป ลอดภัย ความปลอดภัย ของ
คนเดิน เท้า ความปลอดภัย ของยานพาหนะ ความปลอดภัย ของ
ระบบราง ความปลอดภัยด้านการบิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจทั่วไปของความปลอดภัย
ในงานวิ ศ วกรรมขนส่ ง ผู้ เรี ย นจะสามารถอธิ บ ายความรู้ ต ามหลั ก
วิทยาศาสตร์ได้ว่าอุบัติเหตุเกิ ดขึ้นได้อย่างไร มีวิธีการใดที่จ ะลดความ
เสี่ยงจากอุบัติเหตุ และลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุลงได้
522382 สิ่งแวดล้อมและพลังงานในภาคการขนส่ง
3(3-0-6)
(Environment and Energy in Transportation System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีเชื้อเพลิงใน
อนาคต การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจากการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ านคมนาคมขนส่ ง การประเมิ น ผลกระทบด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มจากการขนส่ ง สิ น ค้ า ในภาคอุ ต สาหกรรม กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งและมาตรฐานการจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆ มลพิ ษ
สิ่งแวดล้อมจากการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีการลดมลพิษจากภาค
คมนาคมขนส่ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้ าใจด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานในภาคการขนส่ง ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายและเปรียบเทียบ
พลังงานที่ใช้ในการขนส่งประเภทต่างๆ ได้ ผู้เรียนจะสามารถอภิปราย
หลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการด้านการคมนาคม
ขนส่งและจากกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ได้
522383 ปฏิสัมพันธ์ของการพัฒนาเมือง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง
3(3-0-6)
(Urban Development, Land Use and
Transportation Interaction)
วิชาบังคับก่อน :522261 วิศวกรรมขนส่ง
ประวัติค วามเป็นมาของการวางผังเมือง ทฤษฎีการเติบ โต
ของเมือง วิธีการวางผังเมืองและภูมิภาค การวางแผนเบื้องต้นด้านการ
ใช้ที่ดินและการขนส่ง การศึกษาความสัมพันธ์และประเมินผลกระทบ
ของระบบขนส่ ง ต่ อ การพั ฒ นาเมื อ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ด ิ น และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม บทบาทของหน่ ว ยงานรั ฐ และเอกชนในการ พัฒ นา
ที่ดินและการขนส่ง
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิ ดการเรียนรู้ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ของการ
พั ฒ นาเมือ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน และการขนส่ ง ผู้เรีย นจะสามารถ
อธิ บ ายบทบาทและความเกี่ ย วข้ อ งระหว่ างการพั ฒ นาเมื อ ง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการขนส่งได้
522384 วิธีวิจัยในงานขนส่งและโลจิสติกส์
2(2-0-4)
(Research Methods in Transportation and Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ
แนะนาการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย ขั้นตอนและแนวคิดใน
การวิจัย การตั้งคาถามในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิจัยโดย
การสังเกตการณ์ การทดลอง และการสารวจ การวัด มาตราการวัด
แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้ เกิ ดการเรีย นรู้เข้าใจการวิจัย ผู้เรีย นจะ
สามารถอธิบายขั้นตอนในการวิจัยและตั้งคาถามในการวิจัยได้ ผู้เรียนจะ
สามารถออกแบบการวิจัยและสร้างแบบสอบถาม สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
และนาเสนอผลการวิจัยได้
522385 ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Introduction to Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความส าคั ญ ของธุ รกิ จ รูป แบบของธุ รกิ จ
อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อการประกอบธุรกิจทั้งใน
และต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ธุรกิจใหม่และภาวการณ์
ประกอบการและความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
หน้าที่ ทางธุรกิ จ ในด้านการตลาด การผลิต การบริหารองค์ ก าร การ
จัดการการเงินและการจัดทาแผนธุรกิจเบื้องต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิช าส่ งเสริม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เข้ า ใจในค าศั พ ท์ แ ละค า
นิยามด้านธุรกิจ รวมถึงแนวคิดและปั ญ หาของธุ ร กิ จ ในโลกปั จ จุ บั น
ผู้ เ รี ย นจะสามารถพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามหลั ก จริ ย ธรรมเพื่ อ
ใช้ ใ นการแก้ปัญหาธุรกิจต่างๆ ได้

522386 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการของแนวคิ ด และทฤษฎี ท างการจั ด การ การ
เปลี่ย นแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การและการจัดการ
บทบาทและหน้าที่ของการจัดการ ตั้ งแต่การวางแผน การแก้ ปั ญ หา
การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การนาและการควบคุมใน
องค์การสมัยใหม่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการบริหารจัดการ
องค์ ก รทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว ผู้ เรี ย นจะสามารถประยุ ก ต์ ใช้
เครื่อ งมือ และเทคนิ คต่างๆ ในการบริห ารจัด การองค์ ก รธุรกิจ เพื่ อให้
สามารถเกิดการแข่งขันในตลาดได้
522387 หลักการตลาด
4(4-0-8)
(Principles of Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ปรัชญาและความสาคัญของการตลาด ลักษณะของ
ตลาด สถาบันการตลาด หน้าที่ของตลาด จรรยาบรรณทางการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละส่ ว นประสมการตลาด ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา
ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าและการส่งเสริมการตลาด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิช าส่งเสริม ให้ เกิ ดการเรีย นรู้เข้ าใจแนวคิด หลัก การ
ตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และบทบาทสาคัญของการตลาดต่อ
เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนจะสามารถประเมินสภาพปัญหาด้าน
การตลาดในมุมมองของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้
522388 การบัญชีการเงิน
4(4-0-8)
(Financial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ก ารเงิน วงจรบั ญ ชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวดบัญชี
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การจัดทางบการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ
ธุรกิ จ การบั ญ ชีสาหรับ กิจ การซื้อขายสินค้า การบั ญ ชีสาหรับกิ จ การ
ผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้ เกิดการเรีย นรู้เข้าใจทั่วไปของการบั ญ ชี
การเงิน ผู้ เรีย นจะสามารถอธิบ ายความรู้เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชีก ารเงิน
วงจรบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการ
เมื่อสิ้นงวดบัญชี การจัดทางบการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินของธุรกิจ การบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้า การบัญชี
สาหรับกิ จ การผลิตสิน ค้า สิ นทรัพ ย์ทางการเงิน สิน ทรัพ ย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
522389 การบัญชีบริหาร
4(4-0-8)
Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน :522388 การบัญชีการเงิน
แนวคิดการบัญชีบริหาร ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน
ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่ วง การวิเคราะห์
พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-ปริมาณ-กาไร ระบบต้นทุน
ผั น แปร ระบบต้ น ทุ น ตามฐานกิ จ กรรม การวางแผนกาไร ต้ น ทุ น
มาตรฐาน งบประมาณยื ด หยุ่ น และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิต
การรายงานแยกตาม หน่วยธุรกิจและการตัดสินใจด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิ ดการเรียนรู้เข้าใจทั่วไปของการบัญ ชี
บริหาร ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้แนวคิดการบัญชีบริหาร ความหมาย
และแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบ
ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุนปริมาณ-กาไร ระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม การ
วางแผนกาไร ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายการผลิต การรายงานแยกตาม หน่วยธุรกิจและการตัดสินใจ
ด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
522390 กฎหมายธุรกิจ
(Business Laws)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ย วกั บกฎหมาย บุคคลและทรัพย์ นิติกรรม
และสัญญา หนี้และละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์/เช่าซื้อ ค้าประกัน จานอง
จาน า ตั๋ ว เงิน และเช็ ค ห้ างหุ้ น ส่ วน บริษั ท หุ้ น และตลาดหลั ก ทรัพ ย์
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจกฎหมายธุรกิจ ผู้เรียน
จะสามารถปรับประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจได้
522391 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร เทคนิคและวิธีการกาหนดกลยุทธ์ การนา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผู้เรี ย นจะสามารถวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มขององค์ก รได้ ผู้ เรี ย นจะ
สามารถก าหนดกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร และจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ มี
ประสิทธิผลได้
522392 อนุกรมเวลาและแบบจาลองเพื่อการพยากรณ์ 4(4-0-8)
(Time Series and Forecasting Models)
วิชาบังคับก่อน : 522269 วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์
การศึก ษาแบบจาลองอนุกรมเวลา แบบจ าลองที่ มีตัวแปร
อิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณ ภาพ แบบจาลองที่มีตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิง
คุณ ภาพ แบบจ าลองความน่ าจะเป็ นเชิงเส้ น ได้แก่ แบบจาลองโพรบิ ต
และแบบจาลองโลจิต และการศึกษาระบบสมการที่เกี่ยวพันกัน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เข้ า ใจอนุ ก รมเวลาและ
แบบจาลองเพื่อการพยากรณ์ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้แบบจาลอง
อนุกรมเวลาได้ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้แบบจาลองความน่าจะเป็น
เชิงเส้น และระบบสมการที่เกี่ยวพันกันได้
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522393 การวิเคราะห์การผลิตและปฏิบัติการ
4(4-0-8)
(Production and Operations Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ
522266 การวิจัยการดาเนินงาน
การบริ ห ารการผลิ ต และปฎิ บั ติ ก าร การตั ด สิ น ใจ การ
วางแผนกาลังการผลิต การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผน
การผลิตรวมการจัดลาดับการผลิตและบริก าร การวางแผนโครงการ
ปัญหาวิถีวิกฤต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เ ข้ า ใจการวิ เ คราะห์
กระบวนการผลิตและการดาเนินการ และการควบคุม การผลิต ผู้เรีย น
จะสามารถประยุก ต์ใ ช้เ ครื่อ งมือ ในการวิเ คราะห์ก ระบวนการใน
การผลิตและการให้บริการ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ในโซ่อุปทานได้
522394 ตัวแบบและการจาลองจราจร
2(1-3-5)
(Traffic Simulation and Modeling)
วิชาบังคับก่อน : 522365 วิศวกรรมจราจร และ
522366 ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
ระบบจราจรและการสร้ า งตั ว แบบ ตั ว แบบที่ ส าคั ญ ของ
แบบจาลองจราจร หลักของการสร้างตัวแบบจาลองจราจรแบบจุลภาค
การปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบการศึกษาการใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ด้านจราจร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เข้ า ใจตั ว แบบและการ
จาลองจราจร ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมการจาลองจราจร
แบบจุลภาคในการวิเคราะห์และประเมินมาตรการด้านการจราจรได้
522395 ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Packaging in Logistics System)
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักการเบื้องต้นของการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ระบบบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุสาหรับบรรจุภัณฑ์ การออกแบบลักษณะของ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการการขนส่งผลิตภั ณฑ์ ความคุ้มค่ า

ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบรรจุภัณฑ์
ในงานโลจิสติกส์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจหลักการเบื้องต้นของ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุสาหรับ
บรรจุภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบรรจุภัณฑ์และการขนส่งใน
งานโลจิสติกส์
522396 แบบจาลองการเดินทาง
2(1-3-5)
(Transport Modeling)
วิชาบังคับก่อน : 522360 การวิเ คราะห์อุ ป สงค์ก ารเดิ น ทาง และ
522361 ปฏิบัติก ารวิเคราะห์อุป สงค์ก ารเดินทาง
แบบจาลองการเดินทางแบบ 4 ขั้นประกอบด้วยการเกิดการ
เดินทาง การกระจายการเดินทาง การเลือกรูปแบบการเดินทาง และ
การเลื อ กเส้ น ทางการเดิ น ทาง การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ในการ
คาดคะเนความต้องการในการเดินทาง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ง เสริม ให้เ กิด การเรีย นรู้เ ข้า ใจและสามารถใช้
งานโปรแกรมประยุก ต์สาหรับ วางแผนการขนส่งและพยากรณ์ความ
ต้องการเดินทางได้ ผู้เรียนจะสามารถสร้างแบบจาลองการเดินทางแบบ
4 ขั้นสาหรับพื้นที่เมืองหรือพื้นที่เฉพาะได้
522495 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิจศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพ
ในการเป็ น ผู้ประกอบการ อาชีวอนามั ย และความปลอดภั ย ในสถาน
ประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในสถาน
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ประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขีย น
รายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถาน
ประกอบการ
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการนักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่สังคมการทางาน
522496 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และ522495 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือ
ไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนการให้ตรงกับหน้าที่
การทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน

7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
522497 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 522496 สหกิจศึกษา 1
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
ปฏิบัติงานแล้วนักศึ กษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิ จศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนการให้ตรงกับหน้าที่
การทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
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522498 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 522497 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือ
ไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
522499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 9 หน่วยกิต
(Transportation Engineering and Logistics
Professional Project)

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด
การศึก ษาหัว ข้อ โครงงานทางวิศ วกรรมขนส่ง หรือ โลจิ
สติก ส์โ ดยนัก ศึก ษาจะต้อ งค้น คว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่
เกี่ย วข้อ งกับ สาขาวิช าวิศ วกรรมขนส่ง หรือ โลจิส ติก ส์โ ดยโครงงาน
นั ้น ต้อ งเป็น การพั ฒ นาสิ่ งที่ มี อ ยู่ แ ล้ว ให้ ดี ขึ้ น หรือ เป็ น การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปาก
เปล่า
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2(1-3-5)
(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
523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2(1-3-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ย วกับการทางานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ การทางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาในยุคปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม
(หมายเหตุ รายวิชาสาหรับหลักสูตรนานาชาติ)
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2(1-3-5)
(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
523202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร 2(1-3-5)
(Computer Programming for Engineers)
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วิชาบังคับก่อน : 523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลแถวลาดับ การเขียนโปรแกรมจัดการกับแถว
ลาดับ การออกแบบโปรแกรมสาหรับโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง
(หมายเหตุ รายวิชาสาหรับหลักสูตรนานาชาติ)
523203 การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม
2(1-3-5)
(Problem Solving with Programming)
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
การแก้ ปัญหาโดยการใช้คาสั่งควบคุมและโครงสร้างข้อมูล
การฝึกทักษะการโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
523211 ระบบฐานข้อมูล
4(3-3-9)
(Database Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ดของระบบฐานข้ อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การ
สร้างตัวแบบข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามฐานข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูลแบบกระจาย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ
523231 โครงสร้างข้อมูลและขันตอนวิธี
4(4-0-8)
(Data Structures and Algorithms)
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี
ขั้นตอนวิธีในการเรียงลาดับและค้นหาข้อมูล โครงสร้างข้อมูลลิงค์ลิสต์
คิว สแตก ไบนารีทรี บีทรีและฮีฟ กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี
523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
4(3-3-9)
(Object–Oriented Technology)
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ
523203 การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม
แนวคิดเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ
การห่อหุ้มการสืบทอด โพลีมอร์ฟิสซึม อินเตอร์เฟส สายอักขระ การ
จัดการข้อผิดพลาด

523251 พืนฐานการเขียนโปรแกรม
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
523271 อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8)
(Electronics for Computer Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
คุณสมบั ติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ แรงดันและแหล่งจ่าย
กระแส อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้ว
และตระกู ลของวงจรตรรกะ การเชื่อมต่อตระกู ลของวงจรตรรกะกับบัส
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
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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 ปฏิบัติการที่มี
เนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
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

523302 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
2(1-3-5)
(Statistical Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์
การสรุปข้อมูลและสถิติเชิงพรรณนา การแสดงผลด้วยภาพ
การอนุมานเชิงสถิติด้วยความถี่และด้วยวิธีแบบเบส์ การจาลองแบบ
ด้วยการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและแบบพหุ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ท านาย การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เคราะห์ เชิ งสถิ ติ ตั้ งแต่ ก ารวิ เคราะห์ เชิ ง
สารวจ การอนุมาน ไปจนถึงการจาลองแบบ
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(3-3-9)
(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(3-3-9)
(System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
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
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523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4(3-3-9)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ดั้งเดิม การพัฒนาประเภทอาไจล์
วิธีการรวบรวมความต้องการเชิงซอฟต์แวร์ วิธีก ารพั ฒนาข้อก าหนด
ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การวัดขนาดซอฟต์แวร์
วิธีการประมาณความพยายามในการพัฒนา การวางแผนและการบริหาร
โครงการและคณะผู้พัฒนา การจัดการความเปลี่ยนแปลงเชิงซอฟต์แวร์
การสร้างซอฟต์แวร์ การตรวจทานและทวนสอบซอฟต์แวร์เทีย บกั บ
เอกสารข้อกาหนด การทดสอบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ การบารุง
รักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ทนต่อความผิดพร่อง
เครื่องมือช่วยงานและสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
523333 การเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ 4(3-3-9)
(Event-Driven Programming)
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
หลัก การเขีย นโปรแกรมที่ ขับเคลื่ อ นโดยเหตุก ารณ์ การใช้
ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ โครงสร้างภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์และการจัดการเหตุการณ์ โครงสร้างทางภาษาเชิงฟังก์ชัน
เบื้องต้นและเชิงวัตถุที่ใช้เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ การส่งและรับวัตถุ
เหตุการณ์ การสื่อสารข้ามเครื่องโดยใช้การรั บส่งเหตุการณ์ รูปแบบเชิง
สถาปัตยกรรมที่ใช้จัดการและแพร่เหตุการณ์ การใช้แนวทางการเขียน
โปรแกรมที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
523351 วิธีฟอร์มอลและภาวะคานวณได้
4(4-0-8)
(Formal Methods and Computability)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาฟอร์ม อลและออโตเมตา คลาสของภาษาฟอร์ ม อล
ปัญหาการตัดสินใจที่มีคาตอบและไม่มีคาตอบ ปัญหาในงานคอมพิวเตอร์
ทฤษฎีก ารคานวณเบื้องต้น ขั้นตอนวิธีสาหรับการคานวณ ขั้นตอนวิธี
แบบกระจาย
523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
(Computer and Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

4(4-0-8)

แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ลักษณะของสัญญาณ
การบีบอัดและการกระจายสัญญาณ ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสาร การ
มัล ติเพล็ก ซ์ข้อ มูล ระบบเครือ ข่า ยและอุป กรณ์ที่ใ ช้ในการเชื่อ มต่อ
เครือข่าย โพรโทคอลในระบบเครือข่ายสื่อสาร ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
และข่ายงานบริเวณกว้างการประมวลผลแบบไคลเอนต์ -เซิร์ฟ เวอร์
การประมวลแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ การประเมินประสิทธิภาพ
523353 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4(3-3-9)
(Computer Networks)
วิชาบังคับก่อน : 523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โครงสร้างเครือข่าย ตัวแบบของเครือข่ายและสถาปัตยกรรม
ของเครือข่ายแบบต่างๆ วิธีการและกระบวนการในการทางานในแต่ละ
ขั้นของสถาปัตยกรรมเครือข่ายเจ็ดชั้น การจัดการเครือข่าย ความมั่นคง
และบูรณภาพข้อมูลและการทาปฏิบัติการในห้องทดลอง
523354 ระบบปฏิบัติการ
4(3-3-9)
(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 การจัดการระบบแฟ้มข้อมู ล การจัดการ
อุ ปกรณ์ อิ นพุ ต/เอาต์ พุ ต การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบ การท า
ปฏิบัติการในห้องทดลอง
523371 ไมโครโพรเซสเซอร์
4(3-3-9)
(Microprocessors)
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์
ระบบบั สต่ างๆ อิน พุ ตพอร์ต เอาต์พุ ต พอร์ต การ์ด แสดงผล จอภาพ
อุปกรณ์ ประกอบอื่ นๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี และภาษา
ระดับสูงเพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพื่อการควบคุม
ระบบภายนอกผ่ า นทางพอร์ต ขนาน พอร์ ต อนุ ก รมและพอร์ ต อื่ น ๆ
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 การออกแบบระบบดิจิทัลขันสูง
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

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 นรู้แบบแพร่กลับ การ
เรี ย นรู้ แ บบแข่ งขั น การวิ เคราะห์ ส่ ว นประกอบหลั ก เครื อ ข่ า ยของ
ฟังก์ชันฐานรัศมี เครื่องเวกเตอร์เกื้อหนุน
523415 เว็บเชิงความหมาย
4(4-0-8)
(Semantic Web)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาเว็บเชิงความหมาย วิธีการต่างๆ ในการแสดงตัวแบบ
ข้อมูลและการแสดงความสัมพันธ์เชิงความหมาย ภาษาและเครื่องมือที่
ใช้ในการสร้างเอกสารเว็บชนิดมีโครงสร้างและการอธิบายทรัพยากรเว็บ
การประยุกต์ใช้ในการรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
523416 คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล
4(4-0-8)
(Computer and Data Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เครื่องมือในการประมวลผลและภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับ
การท างานกั บ ข้อ มู ล เทคนิ คในการจัด การกั บ ข้อ มู ลขนาดใหญ่ การ
สารวจข้อ มูล การคัดเลือ กข้อมู ล เทคนิ คเชิงสถิติแ ละขั้น ตอนวิธีการ
เรียนรู้ของเครื่องสาหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโครงงานเพื่อฝึก
ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล
523417 สนเทศศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Health and Environmental Informatics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานประยุก ต์ด้ านสุ ขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เครื่องมือและเทคนิคยุคใหม่ที่ใช้สนับสนุนสนเทศศาสตร์
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สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ของเครื่องและการทาเหมืองข้อมูล
ในงานคอมพิ วเตอร์ช่วยวินิจฉัย และเวชศาสตร์ป้องกั น การฝึก ทักษะ
ด้วยการทาโครงงานเพื่อบูรณาการกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง
ประเภทที่ มั ก จะพบในข้ อ มู ล ระเบี ย นการแพทย์ รวมถึ ง ข้ อ มู ล
สิ่งแวดล้อมและชีววิทยาที่มีผลต่อสุขภาพ
523435 กระบวนการซอฟต์แวร์
4(4-0-8)
(Software Process)
วิชาบังคับก่อน : 523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
กระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์กรอบงานกระบวนการ
กิ จกรรมของกรอบงานกระบวนการ 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 การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การกรอง
ข้อมูลภาพ การซ่อมแซมข้อมูลภาพ การประมวลผลภาพสี การประมวลผล
ภาพเชิงสัญฐานวิทยาการหาขอบและเส้น การแบ่งพื้นที่ภาพการแทน
ภาพและองค์ประกอบลักษณะของภาพการรู้จาวัตถุ
523453 การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Vision)

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน : 523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ และ
523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
แนะนาระบบการมองเห็น การประมวลผลเพื่อเตรียมภาพ การ
ลดสัญญาณรบกวน การตรวจหาขอบภาพการแยกองค์ประกอบภาพตาม
ขอบและตามบริเวณการแบ่งแยกประเภทแบบผ่อนปรนการแปลงฮาฟการ
แปลงฮาฟลาดับสูง การรู้จารูปทรงการซ้อนทับภาพ การมองเห็นแบบสอง
มุมมองโดยการคานวณ และพิจารณาจากตัวแปรเชิงแสง การเคลื่อนไหว
และการไหลของแสงการสร้างแบบจาลองการมองเห็นในทางปฏิบัติ
523454 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4(3-3-9)
(Computer Network Programming)
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ
523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
พื้นฐานเครือข่าย แบบจาลองโอเอสไอ/อินเทอร์เน็ต โพรเซส
สาหรับไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ระบบแบบกระจาย ลาดับชั้นการส่งผ่าน
ข้อมูล ซ็อกเก็ต โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและยูดีพี ซ็อกเก็ตทีซีพี/ไอพีและ
ยูดีพี ซ็อกเก็ตเบิร์กลีย์และวินซ็อกเอพีไอ โพรเซสแบบเชื่อมต่อและแบบ
ไร้ ก ารเชื่ อ มต่ อ การก าหนดเลขที่ อ ยู่ แ ละการค้ น คื น สารสนเทศ
ไคลเอนต์ -เซิ ร์ฟ เวอร์แ บบกระแสและแบบเดทาแกรม การออกแบบ
ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ การมัลติเพล็ก ซ์ไอโอ การบล็อก การมัลติคาสท์
การจัดลาดับไอโอ การเข้าถึงชั้นส่งข้อมูล การประยุกต์เครือข่าย
523455 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
4(3-3-9)
(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
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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
523460 การวิเคราะห์และออกแบบขันตอนวิธี
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
4(4-0-8)
(Numerical Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2
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
523480 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4(4-0-8)
(Computer Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
วิ จั ย และพั ฒ นาโครงงานในสายวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
โครงงานต้องเสร็จในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องนาเสนอและส่ง
รายงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
523481 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 4(4-0-8)
(Special Problems in Computer Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิจั ย และพั ฒ นาโครงงานเพื่ อ แก้ ปั ญ หาเฉพาะเรื่ อ งในสาย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผลงานวิจัย
และพัฒนาต้องเสร็จในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องนาเสนอและส่ง
รายงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
523482 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 4(4-0-8)
(Special Problems in Computer Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 523481 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
วิจั ย และพั ฒ นาโครงงานเพื่ อ แก้ ปั ญ หาเฉพาะเรื่ อ งในสาย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผลงานวิจัย
และพัฒนาต้องเสร็จในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องนาเสนอและส่ง
รายงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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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
523491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และรายวิชา 523490
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 โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
523492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 523491 สหกิจศึกษา 1
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
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
523497 หัวข้อขันสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Computer Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าใหม่ในด้านต่าง ๆ
ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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523498 หัวข้อขันสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 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

ของทั้งระบบที่มีกระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน
คานวณสมดุลมวลสาหรับระบบที่มีการเวียนกลับ การไหลผ่าน และการ
ปล่ อ ยออก ประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล จากสมการสภาวะก๊ า ซอุ ด มคติ เพื่ อ การ
คานวณสมดุลมวลสาร
524205

หลักวิศวกรรมเคมี 2
3(3-0-6)
(Principles
of
Chemical
Engineering
II)
523499 ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัย
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน : 524204 หลักวิศวกรรมเคมี 1
(Introduction to Research Methods)
ระบบหลายวัฏภาค การใช้ข้อมูลทางกายภาพและทางเคมี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมดุลวัฏภาค การทาสมดุลมวลของระบบหลายวัฏภาค นิยามพลังงาน
ความส าคั ญ ของการวิ จั ย ในสาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ความร้อนของปฏิกิริยา การทาสมดุลพลังงานสาหรับระบบที่มีและไม่มี
แหล่งของเอกสารงานวิจัย และวิธีการสืบค้น รูปแบบของเอกสารวิจัย ปฏิ กิ ริ ย าเคมี เกิ ด ขึ้ น ของทั้ ง ระบบที่ มี ก ระบวนการเดี ย วหรื อ หลาย
รายงานเชิงเทคนิค บทความเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย บทความ กระบวนการต่อเนื่องกัน
วิจัย น าเสนอในการประชุมวิชาการ บทความวิจัย ในวารสารวิชาการ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้า การทบทวน การอ้างอิง
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
และการอ้างในบริบท วิธีการและตัวอย่างงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรม ด้านต่างๆ ดังนี้ เลือกใช้ข้อมูลทางกายภาพและทางเคมีของสารที่มีอยู่ใน
คอมพิ วเตอร์ การจัด ประชุ มวิ ชาการขนาดเล็ก เพื่ อน าเสนองานวิจั ย ตารางและแผนภูมิเส้นได้อย่างถูก ต้อง อ่านและระบุสมบัติของอากาศ
จากแผนภู มิ ไซโครเมตริก ค านวณสมดุ ล มวลในระบบหลายวัฏ ภาค
ซักถามผู้นาเสนอ และประเมินรูปแบบการนาเสนอ
อธิบายนิยามพลังงานและความร้อนของปฏิกิริยา คานวณความร้อนของ
524204 หลักวิศวกรรมเคมี 1
3(3-0-6) ปฏิกิริยา คานวณสมดุลพลังงานสาหรับที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
ของทั้งระบบที่มีกระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน
(Principles of Chemical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน
2(2-0-4)
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ หลั ก การและการค านวณทาง 524206 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี
(Chemical
Process
Industries)
วิศวกรรมเคมี หน่วยและมิติ และการคานวณอัตราส่วนของสมการเคมี
และการดุ ล สมการเคมี (Stoichiometry) การท าสมดุ ล มวลส าหรั บ วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทและหน้ า ที่ ข องวิ ศ วกรเคมี ลั ก ษณะเฉพาะของ
ระบบที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นของทั้งระบบที่มีกระบวนการเดียว
กระบวนการผลิ
ตและเครื่อ งจั ก รที่ ใช้ในอุ ตสาหกรรมเคมี การจัด ท า
หรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน การคานวณระบบที่มีการเวียนกลับ
การไหลผ่าน และการปล่อยออก ระบบวัฏภาคเดี ยว การใช้ข้อมูลจาก แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม
เคมี ความปลอดภัย ในการทางานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
สมการสภาวะก๊าซอุดมคติ ในการคานวณสมดุลมวลของระบบ
อุ ต สาหกรรมเคมี การปรั บ สภาพน้ าในอุ ต สาหกรรม กรรมวิ ธี แ ละ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน กระบวนการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ ท างอุ ตสาหกรรมเคมี โดยเน้ น ถึงแหล่ ง
ด้านต่างๆ ดั งนี้ ระบุ แ ละอธิบ ายได้ด้ ว ยการพู ด และเขีย น ของนิ ย าม วัตถุดิบ แหล่งพลังงาน กระบวนการผลิต การใช้อุปกรณ์เฉพาะหน่วย
ศัพท์เทคนิค การทางานของเครื่องมือต่างๆ และ หลักการวิศวกรรมเคมี ต่าง ๆ มีการนานักศึกษาไปทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้น คานวณสมดุลมวลสาหรับระบบที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาเข้ าใจลั ก ษณะและขอบเขตของงานในวิ ช าชี พ
วิ ศ วกรรมเคมี ความเกี่ ย วข้ อ งระหว่ า งสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี กั บ
วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น ทางเลือกในการประกอบวิชาชีพตลอดจน
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะวิศวกรเคมี นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบ
พื้นฐานของกระบวนการทางเคมีในอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย
สามารถเขี ย นแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิ ต บอกหน่ ว ย
ปฏิบัติการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบ่งชี้พารามิเตอร์ที่สาคัญ
ในกระบวนการนั้ นๆ รวมถึงให้ข้อ เสนอแนะเบื้องต้นเพื่ อแก้ ปัญ หาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้
524207 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขสาหรับ
3(3-0-6)
วิศวกรเคมี
(Applied Mathematics and Numerical Methods for
Chemical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
การสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์สาหรับปั ญ หาทาง
วิศวกรรมเคมีและคาตอบเชิงวิเคราะห์ของสมการอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
และไม่ใช่เชิงเส้นอันดับหนึ่งและสอง วิธีการแปลงลาปลาซ การแก้สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งด้วยวิธีการ characteristics ฟังก์ชั่นเบซเซล
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองด้วยวิธีการ แยกตัวแปรย่อย
การประยุกต์ใช้พีชคณิตเชิงเส้นในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี บทนา
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการคานวณเชิงตัวเลข การหาคาตอบ
เชิงตัวเลขสาหรับสมการพีชคณิตและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทาการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมเคมี
โดยวิธีการหาคาตอบเชิงวิเคราะห์ของสมการอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์
ย่อยได้ สามารถทาการวิเคราะห์เพื่อยืนยันคาตอบของโจทย์ปัญหาด้วย
วิธีเมตริกซ์ และแก้สมการเมตริก ซ์นั้นได้ สามารถอธิบายความหมาย
ของคาตอบที่ได้ด้วยความรู้และความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์
524208

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรเคมี 2(1-3-5)
(Computer Programming for Chemical Engineers)

วิชาบังคับก่อ น : 523101 การเขีย นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ 1 และ
เรียนควบคู่กับ 524207 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิง ตัวเลขสาหรับ
วิศวกรเคมี
พื้ นฐานการโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ อาทิ ชนิด ของข้อ มู ล
ตัวดาเนินการ ข้อความสั่ง โครงสร้างการควบคุม และการแก้จุดบกพร่อง
การแนะนาการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีรวมถึง
การคานวณเชิงสัญลักษณ์และวิธีคานวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น อาทิ การหา
คาตอบของสมการอย่างง่าย พีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและ
การเส้นโค้ง อินทิเกรต การหาอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และ
กาหนดการเชิงเส้น การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรม
เคมี เช่ น การแก้ สมการสภาวะก าลั งสาม การวิ เคราะห์ เทอร์ ไบน์ แ ละ
เครื่องอัดแก็ส การคานวณหาการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานจากการ
ไหลในท่อ การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบกะ
เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบท่อ และการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เคมี แบบถัง
กวนแบบสภาวะไม่คงที่ ซอฟ์ทแวร์ที่ใช้ เช่น Excel/Vba และ Octave
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษ าสามารถป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารเขี ยนโป รแก รม
คอมพิวเตอร์ในการคานวณและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยเฉพาะการ
คานวณด้วยวิธีเชิงตัวเลข เช่น การคานวณการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียด
ทานในการไหล การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบ
กะหรือกึ่งกะ เป็นต้น
524211

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Thermodynamics I)
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน
นิยามสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตารางและแผนภูมิของ
สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารบริสุทธิ์ งาน พลังงาน ความร้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ โดยสมการสภาวะ กฎ
ข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎ
ข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ การไม่สามารถผันกลับได้และเอนโทรปี
กฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ หลัก การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น
การวิเคราะห์วัฎจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้กฎ
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ข้อที่ห นึ่งและกฎข้อที่สองกั บกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมีรวมถึง
แก็สจริง อาทิ การทาให้เป็นของเหลว และ เครื่องอัดแก็สธรรมชาติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาเข้าใจและสามารถประยุก ต์ใช้ก ฎข้อที่หนึ่งและ
สองของเทอร์โมไดนามิกส์ในการคานวณและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ อาทิ ปั๊ม เครื่องอัดแก็ส เทอร์ไบน์ และวัฏจักรต่างๆ
เช่น วัฏจักรแรงคิน ระบบปรับอากาศ และนักศึกษาสามารถใช้ตาราง
กราฟและฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสาร
บริสุทธิ์
524301

การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 4(4-0-8)
(Experimental Design and Data Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2
ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการการออกแบบการทดลอง
การออกแบบและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การทดลองโดยใช้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
สถิติศ าสตร์แบบต่ างๆ เช่ น แฟคทอเรีย ล การสุ่ม ตัวอย่ างและการ
วิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ ประยุก ต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติในการ
วิเคราะห์ปัญหาการทางานทางวิศวกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาเข้าใจหลั ก การการออกแบบและการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและหลัก การทางสถิติศาสตร์แบบ
ต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และสามารถนาความรู้ทางด้าน
สถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการทางานทางด้านวิศวกรรมได้
524313

นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ
เชิ งอุ ณ หพลศาสตร์ข องของไหลบริสุ ท ธิ์ แ ละสารละลายได้ เข้ าใจถึ ง
สมดุลระหว่างไอกับของเหลว สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสมดุลวัฏ
ภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้
524314

วิศวกรรมปฏิกิริยา 1
3(3-0-6)
(Chemical Reaction Engineering I)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 524201 หลั ก วิ ศ วกรรมเคมี หรื อ 524205 หลั ก
วิศวกรรมเคมี 2 และ103105 แคลคูลัส 3
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีเฟสเดียว ปฏิกิริยา
เดี่ยวและปฏิกิริยาหลายชั้น การออกแบบปฏิกรณ์เคมีแบบกะ แบบกึ่ง
กะและแบบต่อเนื่อง ระบบที่มีอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่ ระบบสภาวะ
คงที่ ระบบปฏิกรณ์เคมีหลายเครื่อง การออกแบบปฏิกรณ์เคมีในระบบจริง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม
ปฏิ กิ ริ ย า หลั ก การท างานของปฏิ ก รณ์ เคมี แ บบต่ า งๆ และสามารถ
ออกแบบปฏิกรณ์เคมีสาหรับเฟสเดียวในสภาวะคงที่ได้ ทั้งในระบบที่มี
อุณหภูมิคงที่หรือไม่คงที่
524315

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Thermodynamics II)
วิชาบังคับก่อน : 524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1
สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีทางอุณหพล
ศาสตร์ที่เกี่ ย วกับสารละลายและการประยุกต์ใช้ สมดุลระหว่างไอกั บ
ของเหลว สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

วิศวกรรมปฏิกิริยา 2
3(3-0-6)
(Chemical Reaction Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 524314 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 หรือ 524311
วิศวกรรมปฏิกิริยา 1
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ปฏิกิริยาเคมีที่
ใช้ ตัวเร่งปฏิกิ ริย า การเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิ กิ ริย า การออกแบบ
ปฏิกรณ์เคมีแบบกะและแบบต่อเนื่องสาหรับระบบปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์หลักการทาสมดุลมวล
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปริมาณสารสัมพันธ์ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบปฏิกรณ์ เคมีสาหรับปฏิกิริย าเชิงเร่ง วิวิธพันธุ์ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของกระบวนการผลิต และเพื่อแก้ปัญหาการเสื่อมสภาพ
ของตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการได้
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524323

ปรากฏการณ์ถ่ายโอน
4(4-0-8)
(Transport Phenomena )
วิชาบังคับก่อน : 524331 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัม การหาความเร็ว
และอัตราการไหลในระบบสภาวะคงที่สาหรับการไหลแบบราบเรีย บ
ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน การนาความร้อนในพิกัดคาเตเชียน พิกั ด
ทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม ในสภาวะคงที่ การแก้สมการในระบบ
ต่างๆ ครีบระบายความร้อน ทฤษฎีการถ่ายเทมวลสารในสภาวะคงที่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาเข้าใจเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ถ่ายโอนโมเมนตั ม
ความร้อน และมวลสารในระบบคาเตเชียน พิกัดทรงกระบอก และพิกัด
ทรงกลม ในสภาวะคงที่ การแก้สมการในระบบต่างๆ และการนาไปใช้
ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี
524331

การทางานและการออกแบบอุปกรณ์
4(4-0-8)
ในกระบวนการ 1
(Process Equipment Design and Operation I)
วิชาบังคับก่อน : 524205 หลักวิศวกรรมเคมี 2 หรือ 524201 หลัก
วิศวกรรมเคมี หรือ 524202 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี
หรือ 524206 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี
คุณ สมบัติ ของของไหล ของไหลสถิต ปรากฏการณ์ ก าร
ไหลของของไหล เช่น สนามความเร็ว การไหลแบบราบเรียบ การไหล
แบบปั่นป่วน สมการพื้นฐานสาหรับการไหลของของไหล เช่น สมดุล
มวลสาร สมดุลโมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงาน สมการเบอร์นูลลี่ การ
ไหลในท่อและการสูญ เสียในระบบท่อ การขนถ่ายของไหลโดยปั๊มหรือ
พัดลม เครื่องมือวัดอัตราการไหล การเคลื่อนที่ของอนุภาคของแข็งใน
ของไหล การลดขนาดและการวั ด การกระจายขนาดอนุ ภ าค การ
ประยุกต์ทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัมสาหรับการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะ
หน่วยต่าง ๆ เช่น การตกตะกอน การกรอง ระบบฟลูอิไดเซชัน การ
กวนและการผสม การแยกอนุภาคของแข็งออกจากก๊าซโดยใช้เครื่องดัก
จับประเภทต่างๆ เช่น ไซโคลน หรือสครับเบอร์ เป็นต้น

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั กศึ ก ษาเข้าใจแนวคิ ดเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ เฉพาะหน่ วยใน
กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี และมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของไหล
และพฤติก รรมการไหลในระบบท่อ รวมถึงสมการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
เช่ น สมการดุ ล มวลสารและโมเมนตั ม สมการเบอร์ นู ล ลี่ และการ
คานวณเกี่ยวกับการสูญเสียพลังงานเนื่องจากการไหล สามารถเข้าใจ
หลั ก การท างานและการค านวณออกแบบอุ ป กรณ์ เฉพาะหน่ ว ยที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์การไหล เช่น อุปกรณ์กลที่ใช้ขนส่งของไหล
เครื่องมือวัดอัตราการไหล ระบบถังกวน การไหลผ่านกลุ่มของแข็ง และ
ระบบฟลูอิไดเซชัน เป็นต้น
524332 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์
4(4-0-8)
ในกระบวนการ 2
(Process Equipment Design and Operation II)
วิชาบังคับก่อน : 524331 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1 หรือ 524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1
กลไกและทฤษฎี ก ารถ่ า ยเทความร้อ นโดยการน าความร้อ น
การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน หลักการทางานและการ
คานวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายเท
ความร้อน ตัว อย่ างเช่ น เช่ น เครื่อ งแลกเปลี่ ย นความร้อ น เครื่อ ง
ควบแน่น เครื่องต้มระเหย เครื่องตกผลึกสาร เครื่องอบแห้ง เครื่องลด
ความชื้นและหอทาน้าเย็น เครื่องดูดซับสาร เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจกลไก และทฤษฎีการนาความร้อน และพา
ความร้อน การถ่ายเทความร้อนแบบบังคับสาหรับการไหลในระบบท่อ
สามารถเข้าใจหลักการทางานและทฤษฎีการคานวณออกแบบอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร เช่น
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องต้มระเหย หอทาน้าเย็น เครื่องตก
ผลึกสาร และ เครื่องอบแห้ง เป็นต้น
524341

พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม
4(4-0-8)
(Process Dynamics and Control)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 524311 วิ ศ วกรรมปฏิ กิ ริ ย า 1 หรื อ 524314
วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 และ 103105 แคลคูลัส3
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แบบจ าลองคณิ ต ศาสตร์ ข องระบบกระบวนการทาง
วิศ วกรรมเคมี เทคนิ คการแก้ สมการและพลศาสตร์ของระบบเหล่านี้
บทนาของการควบคุมอัตโนมัติ หลักการของการควบคุมแบบป้อนกลับ
การวิเคราะห์เสถียรภาพของกระบวนการควบคุม การออกแบบกระบวนการ
ควบคุ ม และการตอบสนองต่ อ ความถี่ แนะน าลั ก ษณะเฉพาะของ
เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมต่างๆ การปรับแต่งค่าของตัวควบคุมแบบ
ป้อนกลับโดยใช้วิธี Ziegler-Nichols และ Cohen-Coon
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาควรมีความสามารถในการสร้างแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์และวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
ทั่วไป; สามารถสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของสัญญาณเข้าและ
ออกได้ ; สามารถสร้างแผนภาพแบบกล่องเพื่ ออธิบายพฤติก รรมของ
ระบบและสามารถนิ ย ามตั ว แปรอิ ส ระ ตั ว แปรควบคุ ม และตั ว แปร
รบกวนได้; เข้าใจถึงความสาคัญของหน้าที่ของกระบวนการควบคุมแบบ
ป้อนกลับ; สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเปิดและ
แบบปิ ด ของกระบวนการอย่ า งง่ า ยได้ ; เข้ า วิ ธี ก ารปรั บ แต่ งตั ว แปร
ควบคุ ม แบบดั่ งเดิ ม และแบบสมั ย ใหม่ ที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติด ตาม
กระบวนการควบคุม
524381

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1
1(0-3-3)
(Chemical Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524331 การทางานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 1
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของไหล เช่น เครื่องมือ
วัดอัตราการไหลประเภทต่าง ๆ การเสียดทานในท่อ ปั๊มหอยโข่ง การ
ตกตะกอน การกรองสาร การผสมและการกวน เครื่องวัดความหนืด
การไหลผ่านเบดบรรจุและฟลูอิไดเซชัน การวัดการกระจายขนาดอนุภาค
และกระบวนการบดย่อยวัสดุ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของ
ไหลได้ เข้าใจหลักการทางานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้

524382

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2
(Chemical Engineering Laboratory II)

1(0-3-3)

วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524332 การทางานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 2
ปฏิบัติก ารที่เกี่ยวกับการทางานของการถ่ายเทความร้อน
เช่น เครื่อ งแลกเปลี่ ย นความร้อ น เครื่ อ งทดสอบการน าและการพา
ความร้ อ น กระบวนการเดื อ ดของของเหลว การถ่ า ยเทความร้ อ น
ในเบดบรรจุและฟลูอิไดซ์เบด ปฏิก รณ์ เคมีแบบกะและแบบต่อเนื่อง
เป็นต้น ปฏิบัติการที่เกี่ย วกั บพลศาสตร์ก ระบวนการและการควบคุม
อาทิ การควบคุมอัตราการไหล การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมระดับ
ของเหลว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถใช้เครื่องมือที่ เกี่ ย วข้องกั บการถ่ายโอน
ความร้ อ น ปฏิ กิ ริ ย าเคมี และระบบควบคุ ม กระบวนการได้ เข้ า ใจ
หลักการทางานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้
524431

การทางานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ3 4(4-0-8)
(Process Equipment Design and Operation III)
วิชาบังคับก่อน : 524332 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 2 หรือ 524322 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 2
หลักการพื้นฐานและกลไกการถ่ายเทมวลรวมและสมดุลวัฏ
ภาค หลักการทางานของกระบวนการแยกสารแบบสมดุลขั้นเดี่ยวและ
แบบสัมผัสต่อเนื่อง หลักการทางานและการออกแบบอุปกรณ์ เฉพาะ
หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทมวลและสมดุลวัฏภาคโดยใช้วิธีรูปภาพ
และสมการสมดุลมวล รวมถึงหลักการถ่ายเทมวลสารและความร้ อนที่
เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น หอกลั่นลาดับส่วน หอดูดกลืนแก็ ส หอสกัดสาร
เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาควรมีความสามารถคานวณสมบัติของกระแสไหล
ของผลิตภัณ ฑ์ ของกระบวนการแยกสารแบบสมดุลขั้น เดี่ย ว เช่น ถั ง
แฟลช; สามารถจาแนกอุปกรณ์ ในกระบวนการแยกหลากหลายชนิด
และส่วนประกอบของอุปกรณ์; สามารถออกแบบกระบวนการแยกแบบ
หลายลาดับขั้นของอุปกรณ์เฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการกลั่น การดูด
ซึม การหลุดออก การสกัดหรือการชะซึมละลาย; มีความชานาญในการ
ใช้เครื่องมือช่วยคานวณทางวิศวกรรม เช่น โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็ก
เซล หรือโปรแกรมช่วยคานวณอื่นทางวิศวกรรม
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524451

524432

การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Plant Design)
วิชาบังคับก่อน : 524332 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ 2
การพิจารณาเพื่อปรับปรุงการออกแบบกระบวนการใน
ขั้นพื้นฐาน การพิจารณาเงื่อนไขที่ใช้ในการออกแบบทั่วไป การทาสมดุลย์
มวลและสมดุลย์พลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิต การเลือก
สถานที่ตั้งโรงงาน การเลือกใช้วัสดุในการสร้างหน่วยการผลิต การวาง
ผังโรงงาน มโนทัศน์ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบโรงงาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจมโนทัศน์ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เคมี สามารถนาความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วมาใช้ในการออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี และสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบ
โรงงานได้
524433

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Economics)
วิชาบังคับก่อน : 524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
ทบทวนเนื้ อ หาการออกแบบโรงงานทางวิ ศ วกรรมเคมี
บทนาด้านเศรษฐศาสตร์ทั่วไป การแปรผลบัญชีต้นทุนและบัญชีการเงิน
สาหรับอุตสาหกรรมเคมี การประมาณราคาอุปกรณ์วิศวกรรมเคมีและ
การประมาณมู ล ค่ า เชิ ง เศรษฐศาสตร์ ข องการออกแบบโรงงานทาง
วิ ศ วกรรมเคมี การประเมิ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ข องการเลื อ ก
กระบวนการทางวิ ศ วกรรมเคมี แ ละการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเคมี
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้น
กรณีศึกษาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีตามที่ผู้สอนกาหนด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถท าการวิ เคราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการ สามารถประมาณการเงินลงทุน ต้นทุนดาเนินการ และต้นทุน
ของสิ น ค้ า แล้ วท าการวิเคราะห์ ท างด้ านเศรษฐศาสตร์เพื่ อ หาความ
คุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ไ ด้ สามารถใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการ
ออกแบบกระบวนการและเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตได้

หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Safety)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักเบื้องต้นในการทางานกั บวัตถุอันตราย สาเหตุและ
การป้องกันการเกิดไฟไหม้และระเบิด การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต
Inherent Safer Design การประเมิ น ความเสี่ ย งโดยวิ ธี ต่ า งๆ เช่ น
Checklist, Event Tree Analysis, Fault Tree Analysis เป็ น ต้ น
การบริหารจัดการความเสี่ยง การเยี่ยมชมโรงงานและการประเมิน
ความเสี่ยงในโรงงานตัวอย่าง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย ในการ
ทางาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายอันเกิด
จากสภาวะการทางานที่ไม่ปลอดภัยที่มีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการ
ประกอบธุรกิ จ เข้าใจองค์ประกอบสาคั ญ ของสภาวะการท างานที่
ปลอดภัย ตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายจากสภาวะการทางานใน
กระบวนการผลิต สามารถบ่งชี้ ประเมิน จัดลาดับความสาคัญ และ
จั ด ท ากลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การความเสี่ ย งเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งและ
ควบคุมอันตรายที่เกิดจากการทางานได้
524481

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3
1(0-3-3)
(Chemical Engineering Laboratory III)
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524431 การทางานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 3
ปฏิ บั ติก ารที่เกี่ ย วกั บการทางานของการถ่ ายเทมวลสาร
เช่น หอกลั่นลาดับส่วน หอดูดกลืนก๊าซ หอสกัดของเหลวด้วยของเหลว
เครื่องอบแห้งแบบถาด หอทาน้าเย็น กระบวนการแลกประจุและ การ
วัดการแพร่ของก๊าซและของเหลวและหอผนังเปียก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
มวลได้ เข้าใจหลักการทางานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้
524482

โครงงานวิศวกรรมเคมี
(Chemical Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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3(3-0-6)

โครงงานหรื อ ปั ญ หาที่ น่ า สนใจและเป็ น ประโยชน์ ท าง
วิศวกรรมเคมี ที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาทา โดยนักศึกษา
ต้องทารายงานส่งและสอบปากเปล่าหลังจากจบโครงงานแล้ว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และน าความรู้ ท างด้ า น
วิ ศ วกรรมเคมี ม าใช้ ในการท าวิ จั ย ภายใต้ ก ารแนะน าของอาจารย์ ที่
ปรึกษาได้ มีความสามารถในการนาเสนอผลการวิจัยได้ทั้งโดยการเขียน
รายงานการนาเสนอโดยวาจา

รวมถึงระบบที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นด้วย การแก้สมการในระบบต่างๆ
และการนาไปใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี
524512

วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-6)
(Biochemical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การประยุกต์ใช้สมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การถ่ายเทมวล
การถ่ายเทพลังงาน และการถ่ายเทโมเมนตัม จลนพลศาสตร์ทางเคมี
ของเอนไซม์ และจุลินทรีย์ในกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ การออกแบบ
524483 สัมมนาวิศวกรรมเคมี
1(0-3-3) และการขยายขนาดของถังชีวปฏิกรณ์ ข้อบังคับและมาตรฐานที่ใช้ใน
(Chemical Engineering Seminar)
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึก ษา ค้ น คว้า วิเคราะห์ และวิจ ารณ์ ความก้ าวหน้ าของ
นัก ศึก ษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีใน
หัวข้อ ที่เกี่ ย วข้ องกั บวิศ วกรรมเคมี และอุ ตสาหกรรมเคมีต ามที่ได้ รับ การออกแบบ ควบคุ ม และปรับ ปรุงอุป กรณ์ ต่ างๆ ที่ใช้ในวิศวกรรม
มอบหมาย นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและตอบคาถามในหัวข้อ ชีวเคมี อาทิ ถังชีวปฏิกรณ์เคมี และสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิง
ที่ได้รับมอบหมายหรือพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี
เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการวิศวกรรมชีวเคมี ตลอดจนดาเนินการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ และมาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
นักศึกษาควรมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ทบทวน เทคโนโลยีชีวภาพ
วรรณกรรม วิเคราะห์ และอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมเคมี ; สามารถเรียบเรียง สื่อสาร และนาเสนอ 524513 กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
ผลงานในเชิ งวิ ช าการได้ ; สามารถแสดงความเห็ น และตอบค าถามที่
(Downstream Processing in Biotechnology)
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองศึกษาได้
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การออกแบบ การวิเคราะห์และการขยายขนาดกระบวนการ
524511 การถ่ายเทมวล
3(3-0-6) เฉพาะหน่ ว ยที่ ใช้ ในการแยกและการท าให้ บ ริสุ ท ธิ์ ในอุ ต สาหกรรม
(Mass Transfer)
เทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ การทาให้เซลแตก การทาข้นและท าบริสุท ธิ์
วิชาบังคับก่อน : 524323 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเหวี่ย งแยก การแยกด้ ว ยเยื่ อ แผ่ น โครมาโทกราฟฟี
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทมวลในระบบสภาวะคงที่ การจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และข้อกาหนดที่สาคัญ
และไม่คงที่ ในพิกัดคาเตเชียน ทรงกระบอกและทรงกลม ระบบการถ่ายเท ของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
มวลที่เกิดปฏิกิริยาเคมี การแพร่ของก๊าซ การแพร่ของสารผ่านเยื่อแผ่น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สังเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวล การแก้สมการในระบบต่าง ๆ
นักศึกษาสามารถจาแนกและบอกคุณ ลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณ ฑ์ ในกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้ งเลือกและ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารถ่ ายเทมวลในระบบ ออกแบบหน่วยปฏิบัติการรวมถึงสภาวะที่เหมาะสมสาหรับกู้คืนและ
สภาวะคงที่และไม่คงที่ ในพิกัดคาเตเชียน ทรงกระบอก และทรงกลม เตรียมผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้
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524515 กระบวนการดูดซับสาร
3(3-0-6)
(Adsorption Process)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นิยามของคา การดูดซับแบบกายภาพและแบบเคมี ชนิด
การประยุก ต์ใช้และการเตรีย มตัวดูดซับ ทางการค้า สมดุลการดูดซับ
สาหรับสารบริสุทธิ์และของผสม การหาการกระจายตัวของพื้นที่ผิวและ
ขนาดรูพรุนของตัวดูดซับโดยดารดูดซับก๊าซ กระบวนการถ่ายโอนสาร
ในกระบวนการดู ด ซั บ การอธิ บ ายระบบการดู ด ซั บ ในเชิ ง มหภาค
พลศาสตร์ของการดูดซับแบบเบดบรรจุ กระบวนการดูดซับและวัฏจักร
วิธีการออกแบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษารู้เกี่ยวกับศัพท์ทางด้านกระบวนการดูดซับ ชนิด
ของสารดูดซับ ความแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทาง
เคมี รู้จัก วิธีก ารหาคุณ สมบัติ ของสารดูดซั บ การท าสมดุล การดูดซั บ
สาหรับสารบริสุทธิ์และสารผสม พลศาสตร์ของการดูดซับ และวิธีการ
ออกแบบหอดูดซับ
524516

การแยกลาดับขันแบบสมดุล
3(3-0-6)
(Equilibrium-Staged Separations)
วิชาบังคับก่อน : 524313 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2
การวิเคราะห์และการทางานของกระบวนการแยกสารแบบ
ลาดับขั้นแบบสมดุล ได้แก่ กระบวนการแยกสารในระบบของของไหล
และของแข็ง กระบวนการสกัดของเหลวด้วยของเหลว กระบวนการ
กลั่นของเหลวแบบหลายองค์ประกอบ กระบวนการแยกที่ควบคุมด้วย
อั ต ราเร็ ว การออกแบบและจ าลองปฏิ บั ติ ก ระบวนการแยกโดยใช้
หลั กการสมดุล ระหว่ างวัฏ ภาค ประสิ ท ธิภ าพของกระบวนการแยก
ลาดับขั้นแบบสมดุล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาควรมีความสามารถในการประยุกต์สมดุลวัฏภาค
ทางเทอร์โมไดนามิ ก ส์ในการคานวณประสิ ทธิภ าพในการแยกสารใน
ระบบแก็สและของเหลว และระบบของเหลว-ของเหลว; คานวณจานวน
ขั้นที่สมดุลทั้งระบบสารผสมสองชนิดและมากกว่าสองชนิดขึ้นไปโดยใช้
การคานวณทางพีชคณิต แผนภาพ และเชิงตัวเลข; ทานายผลกระทบ
ของสภาวะของกระบวนการต่อสมรรถนะของกระบวนการแยกสาร

524517

เทคโนโลยีอนุภาค
3(3-0-6)
(Particle Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ภาพรวมของการประยุ ก ต์ ใ ข้ เ ทคโนโลยี อ นุ ภ าคใน
อุตสาหกรรม การหาคุณลักษณะของอนุภาค: การกระจายขนาด รูปร่าง
ความสามารถในการไหล ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสาหรับกระบวนการ
วั ส ดุ อ นุ ภ าค: การท าให้ ข นาดใหญ่ ขึ้ น และการลดขนาด การแยก
ของแข็ง-ของเหลวและการแยกของแข็ง -ก๊าซ การผสม การเก็บรักษา
การเคลื่อนที่ด้วยลม ฟูลอิไดเซชัน เทคโนโลยีอนุภาคนาโน: การผลิต
คุณ สมบั ติและพฤติก รรม อันตรายของการติดไฟและการระเบิดของ
อนุภาค การควบคุมฝุ่นในอุตสาหกรรมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทาการวิเคราะห์คุณ ลักษณะของอนุภาค
การกระจายขนาดของอนุภาค รูปร่างและความสามารถในการไหลของ
อนุ ภ าคได้ สามารถเลื อ กใช้ แ ละออกแบบหน่ ว ยปฏิ บั ติ เฉพาะหน่ ว ย
ส าหรั บ อนุ ภ าคต่ า งๆได้ รวมถึ ง อนุ ภ าคขนาดนาโน และเข้ า ใจถึ ง
ผลกระทบของอนุภาคต่อการเกิดการลุกไหม้ การระเบิด และสุขภาพ
524518

กระบวนการแยกด้วยเยื่อแผ่นสังเคราะห์
3(3-0-6)
(Membrane Separation Processes)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษากระบวนการเยื่อแผ่น สังเคราะห์ เช่น รีเวอร์ส
ออสโมซิส อัลตราฟิลเตรชั่นและไมโครฟิลเตรชั่น ประเภทของเยื่อ
แผ่นสังเคราะห์จากโพลีเมอร์และการออกแบบมอดูล ทฤษฎีการถ่ายเท
มวลของเยื่อแผ่นสังเคราะห์ การทดสอบระบบโรงน้ารีเวอร์สออสโมซิส
และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เยื่อแผ่นสังเคราะห์ทางการค้าของระบบอัล
ตราฟิลเตรชั่นและไมโครฟิลเตรชั่นที่ใช้กับน้าและการบาบัดน้าเสีย การ
แยกเกลือจากน้าทะเล การประยุกต์ใช้งานเฉพาะทางของระบบรีเวอร์ส
ออสโมซิส อัลตราฟิลเตรชั่นและการแยกชนิดอื่นที่ใช้เยื่อแผ่นสังเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์การเรีย นรู้ : นักศึก ษาเข้าใจหลัก การทางานของเยื่อแผ่น
สังเคราะห์ ประเภทต่างๆ และสามารถอธิบายถึงการนาไปใช้งานใน
อุตสาหกรรมได้
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524519 ความรู้พืนฐานของการตกผลึกสาร
3(3-0-6)
(Fundamentals of Crystallization)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการพื้นฐานของกระบวนการตกผลึกสาร การละลายของ
ผลึกในสารละลาย และการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของการ
ละลาย กลไกและแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของการเติบโตของผลึก
และการเกิ ดผลึ ก การนิย ามและประยุก ต์ใช้ ของการกระจายตัวของ
ขนาดอนุภาค แบบจาลองสมดุลของประชากรและประยุกต์ใช้กับระบบ
ตกผลึกแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้สมดุ ลประชากรกับ
กระบวนการอื่นๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายถึ งหลั ก การการตกผลึ ก สารได้
สามารถใช้สมการแบบจาลองทางคณิตศาสตร์มาคานวณหาขนาดของ
ผลึก การกระจายตัวของอนุภาค และสามารถออกแบบถังตกผลึกได้

วิชาบังคับก่อน : 524331 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1
ปัจจัยในการออกแบบถัง (vessel) การออกแบบความหนา
ของผนั งถัง (shell) ส าหรั บ ถังทรงกระบอกและก้ น เรีย บ การเลื อ ก
รูปแบบการขึ้นรูปฝาถัง (head) สาหรับถังทรงกระบอก การออกแบบ
ถังตั้งทรงสูง การออกแบบแท่น รับ ถังตั้ง การออกแบบถังนอนและ
แท่นรับ การออกแบบและหลักการทางานของหน้าแปลนและประเก็น
ท่อและข้อต่อ อุปกรณ์ในการห้อยและยึดท่อ การเลือกอุปกรณ์ช่วยใน
การขยายตัวของท่อและจุดยึดท่อ การออกแบบระบบท่อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกั บหลักการออกแบบถังที่มีความดัน
และไม่ มีความดัน และระบบท่ อในอุตสาหกรรม สามารถคานวณหา
ความหนาของถัง การสูญเสียเนื่องจากการไหล การออกแบบอุปกรณ์
รองรับท่อและถัง การเลือกใช้วัสดุของระบบท่อ ถังในกระบวนการผลิต
และประเก็นของหน้าแปลนได้

524532

524535

การจาลองกระบวนการ
3(2-3-7)
(Process Simulation)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการคานวณพื้นฐานวิศวกรรมเคมี
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการคานวณทางด้าน
วิ ศ วกรรมเคมี ไ ด้ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการสร้ า งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้
524534การออกแบบถังและระบบท่อในกระบวนการผลิต
(Process Vessel and Piping System Design)

3(3-0-6)

วิศวกรรมกระบวนการผลิตนาตาล
3(3-0-6)
(Sugar Process Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
การปลูกและการเก็ บเกี่ย วอ้อยเบื้องต้น ปฏิ บัติก ารเฉพาะหน่วยและ
กระบวนการผลิตน้าตาลทรายดิบ อาทิ การหีบ การทาใสและการกรอง
การต้มระเหยสุญญากาศแบบหลายขั้นตอน การเคี่ยวและการตกผลึก
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ อาทิ การล้าง
ผลึก ด้วยโมลาส การก าจัดสีในน้าเชื่อม การเคี่ยวและตกผลึกน้าตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ การอบแห้ งและการปรับสภาพความชื้นในน้าตาล
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากกากน้ าตาล การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและความ
ปลอดภั ย ในกระบวนการผลิ ต น้ าตาล การควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
อุตสาหกรรมน้าตาล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถประยุก ต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีใน
การออกแบบ ควบคุม และปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตน้าตาลทรายดิบและน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เช่น การต้มน้าเชื่อม
การตกผลึกน้าตาลทราย และการกาจัดสี
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524541

เครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Process Control Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประสิทธิภาพของเครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต ข้อผิดพลาด
ที่เกิดจากการวัดคุม การวัดตัวแปรต่างๆในกระบวนการผลิต การศึกษา
เครื่องมือวัดคุมทางกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กรรมวิธีการวัดและการ
แปลงสัญญาณที่ได้จากการวัด ตัวควบคุมและเครื่องวัดคุมชนิดและ
แบบต่าง ๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องมือวัดคุม
ทางกล ไฟฟ้ า และอิเลคโทรนิค ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
และสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม
524551

การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การจัดตั้งโครงการ องค์ประกอบของโครงการ ขั้นตอน
การพั ฒ นาโครงการ การท านายการตลาด การประเมิน ราคาและ
สภาวะทางการเงิน เทคนิคการบริหารและการจัดการในการออกแบบ
การทางาน การวางแผนงาน และการกาหนดเวลาโครงการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการ ขั้นตอนการ
พัฒ นาโครงการ การพยากรณ์ ก ารตลาด การประเมินราคา และการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนโครงการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ
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 9001 การจัดทาเอกสาร
ตามมาตรฐาน ISO 9001 การตรวจติดตามภายในและการสอบเทียบ
เครื่องมือทดสอบและตรวจวัด

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั กศึ ก ษามี ค วามรู้ เกี่ย วกั บ ระบบคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
ISO สามารถเขียนคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 ได้
524563

ปฏิบัติการทดสอบทางเชือเพลิง
1(0-3-3)
(Fuel Testing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปฏิ บั ติ ก ารทดสอบสมบั ติข องน้ ามัน เชื้อ เพลิงปิ โตรเลีย ม
ประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ASTM ตัวอย่างหัวข้อทดลอง เช่ น
ค่าความร้อน (heating value) ความถ่วงจาเพาะ (specific gravity)
จุดวาบไฟ (flash point) จุดไหลเท (pour point) ปริมาณเถ้า (ash
content) ความหนื 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ เครื่อ งมื อ ในการทดสอบสมบั ติ ข อง
น้ามันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมประเภทต่างๆ ตามมาตรฐาน ASTM
524566 การควบคุมมลภาวะและการบาบัดของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Pollution Control and Waste Treatment)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ผลกระทบของมลพิ ษ จากอุ ต สาหกรรมต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม แหล่ งและลั ก ษณะของมลภาวะจาก
อุตสาหกรรม การควบคุมและการบาบัดมลภาวะทางอากาศ น้าเสีย
อุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง การจัดการและการกาจัดของเสีย
และของเสียอันตราย การลดปริมาณของเสียและการนากลับมาใช้ใหม่
กฎหมายควบคุ ม มลพิ ษ อุ ต สาหกรรม มาตรฐาน ISO14000 และ
ISO18000
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ อธิบายผลกระทบของมลพิษอุตสาหรรมต่อสิ่งแวดล้อม
เลือกและออกแบบระบบการควบคุมและการบาบัดมลภาวะทางอากาศ
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น้าเสีย อุต สาหกรรม และมลภาวะทางเสีย ง เลื อกและออกแบบการ
จัดการและการกาจัดของเสียและของเสียอันตราย ระบุแนวทางการลด
ปริม าณของเสี ย และการน ากลั บ มาใช้ใหม่ อธิ บ ายกฎหมายควบคุ ม
มลพิ ษ อุ ต สาหกรรม อธิ บ ายประเด็ น ส าคั ญ ของ ISO14000 และ
ISO18000
524567

เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Petroleum and Petrochemical Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคโนโลยี ปิ โตรเลี ย มและก๊ า ซธรรมชาติ โครงสร้ า งของ
อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเลี ย มและปิ โ ตรเคมี เทคโนโลยี ก ารกลั่ น น้ ามั น
ปิ โ ตรเลี ย ม กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเลี ย มและก๊ า ซ
ธรรมชาติ สมบั ติ ข องสารป้ อ นและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ จ ากอุ ต สาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และการนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาเข้ าใจหลั ก การพื้ น ฐานและบอกถึ งพารามิ เตอร์
สาคัญของกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม และสามารถเลือกเทคโนโลยี
และสภาวะการดาเนินกระบวนการกลั่นแยกที่ให้ผลได้ของน้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ต้องการอื่นๆ สูงสุด
524568

เทคโนโลยีถ่านหิน
3(3-0-6)
(Coal Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ศึกษาถึงประโยชน์และการนาถ่านหิน
ไปใช้ ง าน เช่ น ก าเนิ ด ธรรมชาติ การจ าแนก ชนิ ด สมบั ติ แ ละการ
วิเคราะห์ถ่านหิน เป็นต้น การเตรียมถ่านหินก่อนนาไปใช้งาน เช่น การ
ลดขนาดและการแยกสารอนินทรีย์ออกจากถ่านหิน ตัวอย่างเช่น การ
แยกด้วยตัวกลางความหนาแน่นสูง(heavy media) จิกกิ้ง(jigging) และ
การลอยแร่(flotation) เป็นต้น การผลิตพลังงานความร้อนจากถ่านหิน
โดยกระบวนการเผาไหม้ (combustion) โดยใช้เตาเผาประเภทต่าง ๆ
การแปรรูปถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในสถานะแก็สด้วยกระบวนการแก็สซิฟิ
เคชัน (gasification) และในรูปของเหลวโดยกระบวนการลิควิแฟกชัน
(liquefaction) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่เกิ ดจากการใช้ถ่านหิ น

โดยกระบวนการต่ า ง ๆ การควบคุ ม และบ าบั ด มลพิ ษ ที่ เกิ ด จาก
กระบวนการเหล่านี้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาเรีย นรู้เกี่ย วพื้นฐานเกี่ย วกับการกาเนิดของถ่าน
หิน การนาถ่านหินไปใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์คุณสมบัติของถ่านหิน
การแปรรู ป ถ่ า นหิ น เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในสถานะต่ า งๆ ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมของการใช้ถ่านหิน และการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการใช้
ถ่านหิน
524569

อุตสาหกรรมสีเขียว
3(3-0-6)
(Green Industry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse Recycle เทคโนโลยีสะอาด
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิ จ การวิเคราะห์วัฏจัก รชีวิตผลิตภัณ ฑ์
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ ระบุแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตที่
ก าหนด ประยุ ก ต์ ห ลั ก การใช้ ท รั พ ยากรให้ คุ้ ม ค่ า โดยใช้ ห ลั ก 3Rs:
Reduce Reuse Recycle และเทคโนโลยี ส ะอาดกั บ อุ ต สาหกรรม
กรณี ศึก ษา อธิบายหลัก การการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิ จ อธิบาย
หลักการสาคัญของการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ อธิบายขั้นตอน
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
524570

การผุกร่อนและการป้องกัน
3(3-0-6)
(Corrosion and Its Prevention)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประเภทของการผุกร่อน อัตราการผุกร่อน การป้องกันการ
ผุกร่อนแบบคะโทดิกและอะโนดิก การเคลือบผิวด้วยโลหะและสารอนิ
นทรี ย์ การป้ อ งกั น การผุก ร่อนโดยท าให้ เกิด พาสซี พ ฟิ ล์ มโลหะและ
โลหะผสม สารยับยั้งการผุกร่อน
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจพื้ น ฐานทางไฟฟ้ า เคมี ข องการผุ ก ร่ อ น
สามารถคาดการณ์การผุกร่อนของโลหะในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน
รวมถึงสามารถเสนอแนะเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสาหรับป้องกันการผุ
กร่อนของโลหะได้

อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าร่วม การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน มี
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และจัดการพลังงานตามกฎหมายได้

524573

524575 พลังงานหมุนเวียน
4(4-0-8)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาระบบพลั งงานและแหล่งพลังงานหมุ นเวีย นต่าง ๆ
ศักยภาพแหล่งพลังงานหมุนเวียน ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีเดิม
และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ
อย่า งเช่ น พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ลม ชี วมวล ความร้อ นใต้ พิ ภ พ แก๊ ส
ชีวภาพ ขยะแข็งจากชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บสะสม
พลั งงาน กฎหมาย ข้ อ ก าหนด และนโยบายของพลังงานหมุน เวีย น
ความคาดหวังทางเศรษฐศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนแบบต่าง ๆ ทา
ให้ เข้ า ใจถึ ง ศั ก ยภาพ เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบายของรัฐ เกี่ ย วกั บ
พลังงานหมุนเวียน

ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี
1(0-3-3)
(Biochemical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524512 วิศวกรรมชีวเคมี หรือ
524513 กระบวนการแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปฏิ บั ติ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมชี ว เคมี อาทิ การ
ทดสอบชนิดของคาร์โบไฮเดรต การแยกและหาปริมาณน้าตาล การ
ทดสอบไขมัน การหาปริมาณโปรตีน การหมัก การทางานของเอนไซม์
เทคนิคการแยกในวิศวกรรมชีวเคมี เช่น การปั่นเหวี่ยง การตกตะกอน
โปรตีน เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจการทางานของจุลินทรีย์และเทคนิคต่างๆ ที่
ใช้ในกระบวนการทางวิศวกรรมชีวเคมี มีทักษะในการทาการทดลอง
ทางชีวเคมี เช่น การแยกและเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การวิเคราะห์สาร
ชี วเคมี รวมถึ งการกู้ คื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี วภาพ การจั ด การกั บ ข้ อ มู ล การ
ทดลอง การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลการทดลองด้วยวิธีการทาง
สถิติที่เหมาะสม
524574 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
4(4-0-8)
(Energy Conservation and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หลักการของ
การใช้พ ลังงานประสิทธิภ าพในอาคารและอุตสาหกรรม การจั ดการ
โหลด กฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ด้านการจัดการพลังงาน การจัด
การพลังงานและการวิเคราะห์ในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคที่จะ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง ระบบทาความร้อน
และระบบระบายอากาศและระบบปรั บ อากาศ (HVAC) มอเตอร์

524581

วิศวกรรมพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการทางเคมีของพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของ
พอลิเมอร์ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์พอลิเมอร์ การทางานของ
อุปกรณ์ในกระบวนการพอลิเมอร์ เทคโนโลยีทางพลาสติก เส้นใย อิลาส
โตเมอร์และพอลิเมอร์ผสม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของพอ
ลิเมอร์ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์พอลิเมอร์ ประเภทของพอลิ
เมอร์และการทางานของอุปกรณ์ในกระบวนการพอลิเมอร์
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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
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางวิศวกรรมเคมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทาการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมเคมีที่
น่าสนใจในปัจจุบัน โดยวิธีการหาคาตอบเชิงวิเคราะห์ การทดลอง และ
สามารถนาเสนอผลการศึกษาโดยการเขีย นรายงานและนาเสนอด้วย
วาจา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาเข้าใจเกี่ ย วกั บการประยุก ต์แนวคิด พื้นฐานและ
หลัก การของเคมีวิเคราะห์ เพื่ องานในห้องปฏิ บัติก ารด้านการควบคุ ม
คุณภาพและประกันคุณภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านวิศวกรรมเคมี
524495

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิด เกี่ ย วกั บ สหกิ จศึ กษา กระบวนการ
และขั้น ตอนของสหกิ จ ศึก ษา ระเบีย บข้อบั งคั บที่ เกี่ ย วข้องกับสหกิ จ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
524592 การศึกษาหัวข้ออิสระ
3(1-6-8) สถานประกอบการ วิธี ก ารเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน ทั ก ษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
(Independent Study)
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่ นใจในตนเอง
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็ น การศึก ษาหั วข้ อเรื่ อ งที่ น่ าสนใจด้ วยตนเอง ภายใต้ การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อเรื่องต้องได้รับการเห็นชอบ ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
จากสาขาวิชาก่อน
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และน าความรู้ ท างด้ า น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด
วิศ วกรรมเคมี มาใช้ ในการท าวิจัย ในหั วข้อที่ ตนเองสนใจ ภายใต้ก าร
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีความสามารถในการนาเสนอผลการวิจัย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ได้ทั้งโดยการเขียนรายงานและการนาเสนอโดยวาจา
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถาน
ประกอบการ
524593 หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมี 3(2-3-7)
3.
นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และ
(Instrumental Methods in Chemical Engineering)
การเขียนรายงานวิชาการ
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
4.
นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานและหลักการของเคมีวิเคราะห์
ปรับตัวสู่สังคมการทางาน
เพื่องานในห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณ ภาพและประกันคุณ ภาพ
และด้ า นความปลอดภั ย ทฤษฎี แ ละหลั ก การท างานของเครื่ อ งมื อ
8 หน่วยกิต
วิเคราะห์ เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใช้ ในกระบวนการทางกายภาพ เคมี แ ละ 524496 สหกิจศึกษา 1
(Cooperative Education I)
วิศวกรรมเคมี หลักการวิเคราะห์ที่สาคัญ ได้แก่ หลักการทางสเปกโทรส
วิ
ช
าบั
ง
คั
บ
ก่
อ
น : รายวิชาทีส่ าขาวิชากาหนดและ 524495 เตรียมสหกิกศึกษา
โคปี วิธีก ารเชิงแสงทางเคมี ไฟฟ้ า โครมาโทกราฟฟี่ การวิเคราะห์ เชิ ง
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
ความร้ อ นและทางจุ ล ทรรศนศาสตร์ เป็ น ต้ น มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้
เสมื
อ
นหนึ
่
ง
เป็
นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
เครื่องมือวิเคราะห์ที่อยู่ในความสนใจ
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การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมิน การปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
524497

สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 524496 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช ากาหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
524498

สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 524497 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช ากาหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการลงทุน
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3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ตอ้ งการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน

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

524499

โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี
9 หน่วยกิต
(Chemical Engineering Professional Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมเคมี โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนา
สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทาการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมเคมีที่
น่าสนใจในปัจจุบัน โดยวิธีการหาคาตอบเชิงวิเคราะห์ การทดลอง และ
สามารถนาเสนอผลการศึกษาโดยการเขียนรายงานและนาเสนอด้วยวาจา
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2(1-3-5)
(Engineering Graphics I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การ
อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การกาหนดมิ ติและการเผื่อในงาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม การเขีย น
ภาพร่างด้วยมือเปล่า

525200 พืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

1(1-3-5)

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 สมบัติทางเทอร์โมไดนามิ ก 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
(Mechanical Drawing)
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

2(1-3-5)

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
ศึก ษาวิธีก ารวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ คุณ สมบั ติ
ของเครื่องมือวัด ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ การใช้
สถิติในกระบวนการวัด การปรับสภาพสัญญาณ อุปกรณ์แสดงผลเครื่องมือ
วัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น การกระจัด ความเร่ง แรง ความดัน อัตราการไหล
และความเร็ว อุณหภูมิ
525303 กลศาสตร์ของไหล 2
4(4-0-8)
(Fluid Mechanics II)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล1
สมการนาเวีย ร์ -สโตคส์ สมการศักย์ ชั้นชิดผิวและการหา
คาตอบแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ ความปั่ นป่วนและผลกระทบต่อ
ชั้นชิดผิว การไหลบริเวณทางเข้าท่อ, ในดิฟฟิวเซอร์และผ่านวัตถุทรง
เพรียวและวัตถุทรงตัน แรงยกและแรงฉุ ด การไหลออกจากหัวฉีดและ
การไหลในคลื่นด้านท้ายวัตถุ ชั้นชิดผิวเชิงความร้อนและการพาความ
ร้อน การประยุกต์ค อมพิวเตอร์ช่วยคานวณด้านการไหล การบานตัว
แบบอัดตัวได้เบื้องต้นผ่านหัวฉีดลู่บาน คลื่นช็อคตั้งและช็อคเอียงการ
ไหลผ่านผิววัตถุโค้ง
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
(Machine Design I)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1

450
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

4(4-0-8)

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 ความเค้ น
ความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความปลอดภัย การจับยึด
และภาระกรรมแบบต่างๆ เป็นต้น หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ไฟไนต์
เอลิเมนต์ การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ ปั ญหากลศาสตร์ของแข็งและการ
ถ่ายเทความร้อน การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อน ได้แก่ ปัญหา
ด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า การเคลื่อนไหวของกลไก
ของชิ้นส่วนงาน และปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่น่าสนใจ
525307 การสั่นทางกล
(Mechanical Vibration)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม

4(4-0-8)

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
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 เฟืองฟัน เฉียง
เฟืองดอกจอก และชุดเฟืองตัวหนอน ระบบเบรกและคลัตช์ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ของการออกแบบเครื่องจักรกล
525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล
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4(4-0-8)

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

การระเหย องค์ประกอบของระบบทาความเย็น สารทาความเย็น การ
คานวณภาระความเย็นและการออกแบบท่อส่งสารทาความเย็น ไซโคร
เมตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อน
และคุณ ภาพอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบการ
ระบายอากาศ การออกแบบระบบท่อน้าเย็น การประยุกต์การทาความ
เย็นทางอุตสาหกรรม การควบคุมสาหรับระบบทาความเย็นการป้องกัน
อัคคีภัยในระบบปรับอากาศ

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 เครื่องมือและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรงจักร
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

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

525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 ,
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
พื้นฐานด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรมการใช้เครื่องมือวัดเช่น
เครื่องมื อวัดความดั นอุ ณหภู มิ ความเครี ยดการทดสอบวัสดุ เช่ นแรงดึ ง
แรงบิดแรงเฉือนความล้าของโลหะการทดสอบทางกลศาสตร์ของไหลการวัด
ความเร็วของของไหลการวัดแรงกระแทกของของไหลการไหลในท่อเป็นต้น

525315 การทาความเย็นและการปรับอากาศ
4(4-0-8)
(Refrigeration and Air Conditioning)
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน
ประวัติก ารท าความเย็น และการปรับ อากาศ หลัก การท า
ความเย็น ระบบการทาความเย็นแบบต่าง ๆ เช่น การอัดไอ การดูดซึม

525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
(Industrial Automations)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ระบบอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรม เซนเซอร์สาหรับระบบ
อัตโนมัติ อุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการควบคุม เครื่องจัก รอัตโนมัติแบบต่าง ๆ
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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
หาสภาพที่ดีที่สุดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การค้นหา การใช้วิธีตัวคูณลากรานจ์
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
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
(AutoCAD for Engineering)

1(0-3-3)

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
วัฎ จั ก รกั งหั น ก๊ าซพื้ น ฐานและแนวทางเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
องค์ ป ระกอบเครื่ อ งยนต์ แ ละหลั ก การท างาน หลั ก การและวิธี ก าร
ออกแบบเครื่องอัด ห้องเผาไหม้ และเทอร์ไบน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูง
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วัสดุเครื่องยนต์และข้อพิจารณาด้านความแข็งแรงของโครงสร้างการ
ประยุกต์ใช้เครื่องยนต์ในภาคพื้นดิน อากาศ และน้า การบารุงรักษา
เครื่องยนต์
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 เสถียรภาพเปลวไฟ
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 และมอเตอร์ไฮดรอลิ ก ส์ กลไกโฮดรอลิ ก ส์ เซอร์โวและการ
ควบคุม เครื่องจักรนิวแมนิกส์
525457 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบืองต้น
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 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเบืองต้น
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
525471 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 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
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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

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

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

525600 คณิตศาสตร์ขันสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 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
525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขันสูงสาหรับ
4(4-0-12)
วิศวกรรมเครื่องกล
(Advanced Numerical Methods for Mechanical
Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขสาหรับ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การหาผลเฉลยเชิงตัว เลขสาหรับสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย การหาจุดปฏิบัติการที่ดีที่สุด

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
4(4-0-8)
(Automotive Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
ห ลั 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
(Gas Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1

3(3-0-6)

525603 กลศาสตร์สารเนือต่อเนื่อง
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 ตัวอย่างปัญ หาทางกลศาสตร์ของแข็งและ
กลศาสตร์ของไหล
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525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่น
4(4-0-12)
(Theory of Elasticity)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎีของความเค้น ทฤษฎีของความเครียด ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด ผลเฉลยของทฤษฎีการยืดหยุ่นใน
สองและสามมิติ ฟังก์ชันความเครียด ปัญหาในพิกัดทรงกลมและพิกัด
ทรงกระบอก
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
เครื่องจักรต่าง ๆ การบิดตัวของแท่งตรง การโก่ งตัวของคาน ข้อควร
คานึงในการออกแบบ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับการวิเคราะห์ความ
เค้น
525612 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงปฏิบัติการ
4(4-0-12)
(Experimental Stress Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชาฯ
แนะน าวิ ธี ก ารวั ด ความเครี ย ดแบบ ต่ า งๆ มาตรวั ด
ความเครียด อุปกรณ์ก ารวัดและบันทึกความเครี ย ด วิธีการวิเคราะห์
ความเครีย ด วิธีท างแสงในการวิเคราะห์ ความเค้ น ทฤษฎี ของความ
ยืดหยุ่นเชิงแสง วิธีของมอร์ วิธีการเคลือบผิว การทดสอบโดยไม่ทาลาย
525615 ทฤษฎีย่านพลาสติก
4(4-0-12)
(Theory of Plasticity)
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
บรรทั ด ฐานการคราก พื้ น ผิ ว คราก ความสัม พั น ธ์ ระหว่า ง
ความเค้นและความเครียดในหลักของพลาสติก การตอบสนองแบบไม่
เชิงเส้นของวัสดุ การประยุกต์ทฤษฎีย่านพลาสติกในชิ้นส่วนเชิงกล

525616 ทฤษฎีของแผ่นและเปลือกบาง
4(4-0-12)
(Theory of Plate and Shell)
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชาฯ
สมการของความยืดหยุ่นสาหรับแผ่นกลมและแผ่นสี่เหลี่ยม
การกระจัดตัวเล็กน้อยของแผ่น แผ่นและเปลือกบางภายใต้สภาพขอบ
แบบต่างๆ วิธีก ารประมาณค่าในทฤษฎี ของแผ่น การเปลี่ย นรูปของ
เปลือกบาง ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับแผ่นและเปลือกบาง
525618 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความเค้น
4(4-0-12)
ขันการประยุกต์
(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 กลศาสตร์ของไหลขันสูง
4(4-0-12)
(Advanced Fluid Dynamics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การสร้างสมการควบคุมการไหลโดยการใช้คณิตศาสตร์แบบ
เวคเตอร์และเทนเซอร์ ผลเฉลยแม่ น ตรงบางตั วของสมการควบคุ ม
การลดรูปสมการควบคุมให้เป็นสมการชั้นขอบเขต การหาผลเฉลยของ
สมการชั้นขอบเขตโดยการใช้ทฤษฎี ของวอนคาร์มานและทฤษฎีสภาพ
คล้าย ความปั่นป่วนและสมการเฉลี่ยแบบเรโนลด์ส ความหนืดวนและ
การแพร่ความร้อนวนอันเนื่องมาจากการวนแบบปั่นป่วน ชั้นขอบเขต
แบบปั่นป่วน การไหลแยกในชั้นขอบเขต การไหลแบบเจ็ตและเวค กฎ
ของผนัง การประยุกต์ใช้งานของชั้นขอบเขตแบบปั่นป่วน เช่น การวูบ
ของปีก การเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน อัตราการผสม แนะนาการ
จาลองความปั่นป่วน
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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
อุณหพลศาสตร์สาหรับสมการคลื่น กระแทกแบบหนึ่งมิติ 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 ลักษณะ ผลของความหนืด แนะนาการคานวณเชิงตัวเลขสาหรับ
การไหลแบบอัดตัวได้
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
ประยุกต์ใช้ก 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 การพาความร้อนและการถ่ายเทมวลขันสูง 4(4-0-12)
(Advanced Convection Heatand Mass Transfer)
วิชาบังคับก่อน : 525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กฎทรงมวล โมเมนตัม และพลังงาน การถ่ายเทความร้อน
และมวลในชั้นผิวบางแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วนบนแผ่นราบและ
ในท่อกลม การไหลแยกผ่านผิวโค้ง การพาความร้อนแบบธรรมชาติ
การถ่ายเทความร้อนในสภาวะเดือดและควบแน่นการประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม
525632 การทาความเย็นขันสูง
4(4-0-12)
(Advanced Refrigeration and Air Conditioning)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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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
525633 การออกแบบระบบอุณหภาพขันสูง
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
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) การเผาไหม้แบบผสมตัวก่อ นและแบบแพร่
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

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
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 พลศาสตร์วิศวกรรมขันสูง
4(4-0-12)
(Advanced Engineering Dynamics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พื้นฐานของกลศาสตร์นิวตัน พื้นฐานของการวิเคราะห์ด้าน
กลศาสตร์ หลักของงานเสมือนจริง สมการ ลากราจน์ หลักของแฮมมิลตัน
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับแกนซึ่งเกิดการเคลื่อนที่ พลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง
พฤติกรรมทางด้านพลศาสตร์ของระบบ ความมั่นคงของระบบ
525655 การหาค่าที่เหมาะที่สุด
(Optimization)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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4(4-0-12)

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 การควบคุมแบบป้อนกลับที่เหมาะสมที่สุ ด 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
4(4-0-12)
(Robotics Control)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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
สมการการเคลื่อนที่ของอากาศยาน อนุพันธ์ตามยาวทางอากาศ
พลศาสตร์ อนุพันธ์ตามข้างทาง อากาศพลศาสตร์ การเคลื่อนที่ตามยาว
และตามข้าง เสถียรภาพพลวัตตามยาว เสถียรภาพพลวัตตามข้าง คุณภาพ
การบินตามยาวและตามข้าง ทฤษฎีการควบคุมและการประยุกต์
525668 ระบบสมองกลฝังตัวและควบคุม
4(4-0-12)
(Embedded system and Control)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การพรรณาระบบสมองกลฝังตัวการออกแบบฮาร์ดแวร์และ
เฟิร์มแวร์ของระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน การเลือกวิธีประมวลผลของ
ระบบ โปรแกรมต่อการประสานระหว่างฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์อินพุท/
เอาท์พุท และโปรแกรมขับสาหรับการเชื่อมต่อการประมวลผลแบบฝังตัว
และ เครือข่าย ระบบปฎิบัติการของระบบสมองกลฝังตัว การจัดการ
ทรัพยากรในเวลาจริง กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว
ในการควบคุ ม เช่ น ระบบเบรกกั น ล้ อ ล็ อ ค การควบคุ ม เครื่ อ งยนต์
ระบบป้องกันล้อไถล ระบบกระตุ้นการทางานของถุงลมนิรภัย เป็นต้น
525670 การออกแบบและการผลิตโดยใช้
4(4-0-12)
คอมพิวเตอร์ช่วย
(CAD/CAM)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พื้ นฐานเกี่ ยวกั บ CAD/CAM แนวคิ ดพื้ นฐานของ CAD/CAM/
CAE กลยุท ธ์และการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ แนวคิดแบบจาลองสามมิติ
เทคนิคสาหรับแบบจาลองรูปทรงเชิงเรขาคณิต การออกแบบผิวและ
การวิเคราะห์ การออกแบบ แนวคิดการผลิต โดยใช้ คอมพิ วเตอร์ช่วย
การเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบและการผลิ ต แนวทางการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์การควบคุมเชิงตัวเลขและการตรวจสอบความ
ถูกต้อง การเชื่อมต่อสู่การผลิต มาตรฐานและการส่งข้อมูลจาก CAD สู่
CAM พื้นฐานเกี่ยวกับ CIM การสร้างต้นแบบรวดเร็ว
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525671 ปัญญาประดิษฐ์
4(4-0-12)
(Artificial Intelligence)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการและวิธีการต่าง ๆ ในปัญญาประดิษฐ์ ภาษาธรรมชาติ
การคานวณทางคอมพิวเตอร์ในปัญญาประดิษฐ์ การรับรู้ การแปลงการ
รับรู้เป็นสัญญาณเสมือนและการจัดการสัญญาณเสมือน การวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา การเรียนรู้และการตัดสินใจ การสนองตอบและความ
น่าเชื่อถือได้
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
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 การวิเคราะห์หาผลเฉลยของสมการที่เกี่ยวข้อง
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
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การออกแบบระบบการทดลองในวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
หลั ก การออกแบบระบบการทดลองทางวิ ศ วกรรมเพื่ อ วั ด การ ไหล
อุณ หภู มิ ความเค้ น ความเครีย ด ความดั น การสั่ น แรงบิ ด และ
อัตราการใช้พลังงาน การบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ความคลาดเคลื่อน
ในการทดลอง การรายงานผลและสถิติเพื่อการทดลอง
525692 ปัญหาพิเศษขันสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 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 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
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
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 เส ร็ 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
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การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ย วข้องกั บ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มี
อยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า
526201

วิศวกรรมเซรามิกเบืองต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Ceramic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม หรือเรียนควบคู่
วิชาพื้นฐานสาหรับวิศวกรเซรามิก ครอบคลุมถึงขอบข่าย
งาน การจาแนกประเภทเซรามิ ก และกระบวนการ ศัพ ท์เฉพาะทาง
เซรามิ ก วัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ และเครื่อ งจั ก รในการผลิ ต และสมบั ติ ที่
ส าคั ญ ของวั ส ดุ การค านวณพื้ น ฐานและทฤษฎี เบื้ อ งต้ น เซรามิ ก
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทั้งอุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐาน และขั้นสูง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช านี้ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ความรู้พื้นฐานสาหรับวิศวกรเซรามิก ผู้เรียนจะสามารถอธิบายขอบข่าย
งานของวิศวกรเซรามิก สามารถจาแนกประเภทของเซรามิกและกระ
บวนการผลิต รวมถึงสามารถอธิบายศัพท์เฉพาะทางเซรามิก วัตถุดิบที่
ใช้สาหรับงานเซรามิก เครื่องมือและเครื่องจัก รในการผลิต สมบั ติที่
ส าคั ญ ของวั ส ดุ เ ซรามิ ก เทคโนโลยี เ ซรามิ ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทั้ ง
อุตสาหกรรมเซรามิก พื้น ฐานและขั้นสู ง และสามารถท าการคานวณ
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเซรามิก
526203

ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก
1(0-3-3)
(Ceramic Raw Materials Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 526211 วัตถุดิบเซรามิกหรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติการและการทดสอบเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานใน
การเตรี ย มวัต ถุ ดิ บ การบดย่ อ ย การคั ด ขนาด การวัด วิ เคราะห์ แ ละ
ทดสอบคุณ สมบัติที่สาคัญของวัตถุดิบเซรามิกทั้งก่อนเผาและหลังเผา
การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสาหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติที่
เกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการเตรียมวัตถุดิบ การบดย่อย การคัด
ขนาด การทดสอบและวิเคราะห์สมบัติที่สาคัญของวัตถุดิบเซรามิกทั้ง
ก่ อ นเผาและหลั งเผา รวมทั้ งผู้ เรีย นสามารถตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
วัตถุดิบสาหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม
526204 แผนภูมิเซรามิก
4(4-0-8)
(Phase Diagrams of Ceramics)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
วิชาพื้นฐานทางแผนภูมิของระบบสารประกอบต่างๆ ทาง
เซรามิ ก ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบเดี ย ว สองชนิ ด และสามชนิ ด
สาหรับประยุกต์ใช้กับวิชาการเซรามิก โดยเน้นระบบออกไซด์ที่น่าสนใจ
ทางเซรามิก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาต้องสามารถอ่านและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนภาพ
เฟส รวมทั้งคาดการณ์ขั้นตอนการตกผลึกของสารในระหว่างการปล่อย
ให้สารประกอบเย็นตัว และสามารถคานวณปริมาณของเฟสนั้นๆ ได้
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแผนภาพเฟส
ในงานวิจัยและพัฒนาทางด้านการสังเคราะห์วัสดุ
526206

กระบวนการขึนรูปเซรามิก
4(4-0-8)
(Ceramic Fabrication Processes)
วิชาบังคับก่อน : 526212 กระบวนการผลิตผงเซรามิก หรือเรียนควบคู่
ทฤ ษ ฎี ห ลั ก การและเครื่ อ งจั กรอุ ป ก รณ์ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการต่ า งๆ ในการขึ้ น รู ป ในอุ ต สาหกรรมเซรามิ ก ทั้ ง
กระบวนการพื้ น ฐานและชั้น สูง ได้ แก่ การหล่ อแบบ การรีด การขึ้ น
รูปแบบเปียก การอัดแห้ง การฉีดขึ้นรูป การขึ้นรูปแบบแผ่นบางและ
แบบพิ เศษ รวมถึ งตั ว แปรและการวั ด การควบคุ ม ในกระบวนการ
สาเหตุของตาหนิและการแก้ไข
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี และ
หลักการทางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
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ขึ้ น รูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซรามิ ก เข้ า ใจบทบาทของตั วแปรต่ างๆ ที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการขึ้ น รู ป และการควบคุ ม คุ ณ ภาพของเซรามิ ก ทั้ ง ใน
กระบวนการพื้นฐานและชั้นสูง ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญ หาที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปเซรามิก และสามารถแก้ ไข
ปัญหาได้
526207

ปฏิบัติการขึนรูปเซรามิก
1(0-3-3)
(Ceramic Fabrication Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก หรือเรียนควบคู่
ปฏิ บั ติก ารเกี่ ย วกั บ กระบวนการพื้ น ฐานในการขึ้น รูป ใน
อุต สาหกรรมแบบต่างๆ ได้ แก่ การหล่อ แบบ การรีด การขึ้น รูป โดย
อาศัยความเหนียว การอัดแห้ง การขึ้นรูปแผ่นบาง ปฏิบัติการวัดและ
ควบคุมส่วนผสมในกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ชานี้ ส่ งเสริม ให้ เกิ ด การเรีย นรู้ก ารปฏิ บั ติ และเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการขึ้นรูปเซรามิกผู้เรียนจะสามารถที่จะ
ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกชนิดต่างๆ รวมถึงสามารถใช้
เครื่องมือวัดและวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ได้
526208

ทฤษฎีพืนฐานทางเซรามิก
4(4-0-8)
(Ceramic Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
ทฤษฎีทางเคมีฟิสิกส์เกี่ ยวกับโครงสร้างของผลึก การเกิ ด
พันธะ ความไม่สมบูรณ์ ในโครงสร้างผลึก ที่เกี่ ย วข้องกับปฏิกิ ริย าและ
สมบัติต่างๆ ของวัสดุเซรามิก เช่น การนาไฟฟ้าและสมบัติเชิงกล รวม
ไปถึ ง กระบวนการเผาผนึ ก ทั้ ง แบบสภาวะของแข็ ง และแบบที่ เกิ ด
ของเหลว โดยเน้นที่กลไกในการเกิดการเผาผนึก การโตของเกรนและ
โครงสร้างจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับสมบัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาควรจะสามารถที่ จ ะอธิ บ ายและคาดการณ์
ผลกระทบของสารเจื อ และเงื่ อ นไขทางความร้ อ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เกิดปฏิกิริยา โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติของวัสดุเซรามิก

526209

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบืองต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Economy Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตาม
เวลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถเขียนแผงผังกระแสเงิน สามารถคานวณ
ค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา สามารถคานวณมูลค่า และเปรียบเทียบ
ต้นทุนของโครงการต่างๆ
526210

อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
4(4-0-8)
(Thermodynamics of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
หลั ก การเบื้ องต้น กฎ ตัวแปร ความสัม พั น ธ์ของตัวแปร
และสมดุลของอุณหพลศาสตร์ของวัสดุอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ ระบบที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบตัวเดีย วและหลายตัว สารละลายและอุณ
หพลศาสตร์กับแผนภูมิสมดุลของวัฏภาค
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิ ดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ
เบื้องต้น กฎ ตัวแปร ความสัมพันธ์ของตัวแปรและสมดุลของอุณหพล
ศาสตร์ ข องวั ส ดุ อุ ณ หพลศาสตร์ เ ชิ ง สถิ ติ ระบบที่ ป ระกอบด้ ว ย
องค์ประกอบตัวเดียวและหลายตัว สารละลายและอุณหพลศาสตร์กับ
แผนภูมิสมดุลของวัฏภาค
526211

วัตถุดิบเซรามิก
3(3-0-6)
(Ceramic Raw Materials)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต เซรามิ ก ประเภทต่ า งๆ ทั้ ง ใน
อุตสาหกรรม เซรามิกพื้นฐานและชั้นสูง แหล่งกาเนิดแร่และกระบวนการ
แต่งแร่ กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ โครงสร้างพื้นฐานของวัตถุดิบ และ
คุณ สมบั ติที่ สาคัญ ทั้ งทางเคมี และกายภาพ การควบคุม คุณ ภาพของ
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตและการนาไปใช้งาน มาตรฐานการตรวจสอบ
และการควบคุมคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมและในระดับสากล
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ทางเซรามิ ก ลั กษณะเฉพาะ การก าเนิ ดแร่แ ละกระบวนการแต่ งแร่
โครงสร้างพื้นฐาน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ได้รับความร้อน ผู้เรียนสามารถเลือกและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทางเซรามิก
ได้ รวมทั้ ง ทราบมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
ภาคอุตสาหกรรมได้
526212 กระบวนการผลิตผงเซรามิก
3(3-0-6)
(Ceramic Powder Processing)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
ผงและการจ าแนกประเภทตามทฤษฎี หลั ก การและ
เครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับกระบวนการและกรรมวิธีต่างๆ ในการผลิต
ผงเซรามิก ก่ อนการขึ้น รูป ได้แก่ การบดย่อย การแยกคัดขนาด การ
ค านวณสู ต รส่ ว นผสม กระบวนการผสมวั ต ถุ ดิ บ และการประเมิ น
ประสิทธิภาพการผสม ระบบการเตรียมเม็ดแกรนูลย์ในอุตสาหกรรม
สมบัติการไหลของส่วนผสมผงเซรามิกและการควบคุม รวมถึงวิธีการวัด
สมบัติของผงเซรามิกจากการผลิตตามมาตรฐานต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผงและ
การจาแนกประเภทตามทฤษฎี หลักการและเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับ
กระบวนการและกรรมวิธีต่างๆ ในการผลิตผงเซรามิก ก่อนการขึ้นรูป
ผู้เรีย นจะสามารถวิเคราะห์และจาแนกประเภทผงเซรามิ ก สามารถ
อธิ บ ายหลั ก การท างานของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการและกรรมวิธีต่างๆ ในการผลิตผงเซรามิกก่อนการขึ้นรูป
526301

เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก
2(2-0-4)
(Glaze Technology)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น และ
526211 วัตถุดิบเซรามิก
เคลือบเซรามิกและการจาแนกประเภทของเคลือบเซรามิก
ในอุตสาหกรรม วัตถุดิบ ส่วนผสมและการคานวณสูตรชนิดต่างๆ การ
เตรียมน้าเคลือบ การปรับคุณ สมบัติของเคลือบ สีที่ใช้ในเคลือบ การ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์และการเผา ตาหนิต่างๆและแนวทางการแก้ไข การ
ควบคุมคุณภาพของเคลือบเซรามิกในอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด ความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
เคลือบเซรามิกในอุตสาหกรรม วัตถุดิบสาหรับเคลือบ ส่วนผสมและการ
คานวณเคลือ บ การเตรีย มและการปรับ คุณ สมบั ติน้ าเคลือ บ การใช้
เคลือ บในการตกแต่งผลิต ภั ณ ฑ์ ผู้ เรีย นเข้ าใจและสามารถแก้ปั ญ หา
ตาหนิของเคลือบ ควบคุมคุณ ภาพของเคลือบและสามารถสร้างสรรค์
เคลือบเซรามิกได้
526303

เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก 3(3-0-6)
(Drying and Firing Technology in Ceramics)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการอบแห้งและการเผา
ทางเซรามิก ชนิดของห้องอบ การวัดและควบคุมความชื้น การใช้ตาราง
ความชื้น กราฟควบคุมการอบแห้ง พื้นฐานการคานวณเวลาการอบและ
ผลของโครงสร้างเนื้อส่วนผสมต่อการอบแห้ง ชนิดของเตาเผา เทคนิค
พื้นฐานในการควบคุมปฏิกิริยาระหว่างเผา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ควบคุมการเผาของผลิตภัณ ฑ์ เซรามิกประเภทต่างๆ ความปลอดภัย
และมลภาวะจากกระบวนการเผา รวมทั้งตาหนิจากการอบแห้ง การเผา
และแนวทางการแก้ไข
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคใน
การอบและเผาผลิตภัณฑ์เซรามิก เข้าใจผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
คุ ณ ภาพของชิ้ น งานในกระบวนการอบและเผาเซรามิ ก ผู้ เรี ย นจะ
สามารถออกแบบกราฟควบคุมการอบและการเผาชิ้นงาน และสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาได้
526306

การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก
4(4-0-8)
(Ceramic Characterization)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
เทคนิคในการวิเคราะห์ลักษณะและสมบัติเฉพาะของวัสดุ
เซรามิกด้วยเครื่องมื อขั้นสูงประเภทต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในงานวิจัย
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และพั ฒ นาทางเซรามิ ก ได้แ ก่ การวิ เคราะห์ จุ ลโครงสร้างโดยกล้ อ ง
จุลทรรศน์ชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ ส่วนประกอบทางเคมีโดยเอ๊กเรย์
ฟลูออเรสเซนส์ การวิเคราะห์เฟสโดยเอ๊กเรย์ดิฟแฟลกชั่น การวิเคราะห์
เชิ งความร้อนโดย ดีที เอ ที จีเอ รวมทั้ งทฤษฎี ห ลัก การออกแบบของ
อุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละเทคนิค การวิเคราะห์ผล ความถูกต้องของผล
วิเคราะห์ ข้อดีและข้อจากัดของแต่ละเทคนิค
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาควรจะเข้ า ใจเทคนิ ค พื้ น ฐานในการวิ เคราะห์
ลั ก ษณะของวั ส ดุ ประเมิ น ผล และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากเทคนิ ค
เหล่านี้ นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสามารถในการเลือ กใช้ เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับปัญหาเฉพาะทาง
526307

ปฏิบัติการการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 1(0-3-3)
(Ceramic Characterization Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก หรือเรียน
ควบคู่
ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ เคราะห์ ขั้ น สู ง ในการวั ด
ลักษณะและสมบัติเฉพาะของวัสดุเซรามิก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาควรจะสามารถระบุ แ ละแก้ ไขปั ญ หาในขณะ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย นอกจากนี้
นักศึกษาจะต้องสามารถตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ให้ตอบโจทย์
กั บ แต่ ละปัญ หา และสามารถดาเนิ น การตรวจวิเคราะห์ ลั ก ษณะเชิ ง
เซรามิกได้
526308

สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก
4(4-0-8)
(Ceramic Engineering Properties)
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก
สมบัติสาคัญในการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมของวัสดุ
เซรามิก ครอบคลุมถึงสมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติเชิงกล
สมบัติทางแสงและสมบัติทางความร้อน การวิเคราะห์ คานวณเกี่ยวกับ
สมบัติต่างๆ ในการใช้งาน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึกษาควรสามารถอธิบายแนวความคิดที่เกี่ ยวข้องกับ
คุณสมบัติของวัสดุเซรามิก และอธิบายพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณสมบัติเหล่านั้น รวมทั้งเข้าใจถึงความสาคัญของขั้นตอนการเตรียมมี
ผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
526309

ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก
1(0-3-3)
(Ceramic Measurement and Testing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก หรือ
เรียนควบคู่
ปฏิบัติการวัดและทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมต่างๆ ของ
วัส ดุเซรามิ ก ตามมาตรฐาน สมบัติ ที่ท ดสอบ ได้ แก่ สมบั ติท าง ไฟฟ้ า
เชิงกล ความร้อน และสมบัติทางแสง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถวัด คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของวั ส ดุ เซรามิ ก
ได้แก่ สมบัติทาง ไฟฟ้า เชิงกล ความร้อน และสมบัติทางแสง
526310

ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก
2(0-6-6)
(Glaze Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก หรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติการการเตรียมเคลือบเซรามิก ประเภทต่างๆ ได้แก่
เคลื อ บไฟต่ า เคลื อ บไฟสู ง เคลื อ บฟริ ต เคลื อ บผลึ ก รวมถึ ง
กระบวนการพิมพ์เคลือบและการวัดสีด้วยเครื่องวัด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ ส่งเสริม ให้ เกิ ด ทั ก ษะการเตรีย มเคลือ บรวมถึ ง
กระบวนการพิมพ์เคลือบและการวัดสีด้วยเครื่องวัด ผู้เรียนจะเกิดทักษะ
ในการเตรียมเคลือ บชนิดต่างๆ รวมถึงทักษะกระบวนการพิมพ์เคลือบ
และการวัดสีด้วยเครื่องวัด
526311

เตาเผาเซรามิก
3(3-0-6)
(Kilns and Furnaces)
วิชาบังคับก่อน : 526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก
หรือเรียนควบคู่
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เตาเผาเซรามิ ก ประเภทต่างๆ ในอุ ตสาหกรรม หลัก 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช านี้ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
เตาเผาเซรามิกประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะสามารถอธิบาย
หลักการพื้นฐานในการออกแบบเตาเผา วิธีการคานวณการสูญเสียความ
ร้อนจากเตาและ สมดุลของพลังงาน เชื้อเพลิงและค่าความร้อน และ
วิธีการคานวณออกแบบสาหรับเตาไฟฟ้าได้
526312

เทคโนโลยีแก้ว
3(3-0-6)
(Glass Technology)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
แก้ วและชนิ ด ของแก้ ว เคมี พื้ น ฐานของแก้ ว เทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแก้วประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการ
เตรียมวัตถุดิบ การคานวณและออกแบบส่วนผสม การหลอมแก้ว เตา
หลอมแก้ว การควบคุมขั้นตอนการผลิตที่สาคัญและการควบคุมคุณภาพ
คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์แก้วประเภทต่างๆ มาตรฐาน
การวัดทดสอบ และวิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพและการนาไปใช้งาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาที่ส่งเสริมให้เกิ ดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแก้ว
เคมี พื้ น ฐานของแก้ ว เทคโนโลยี ก ารผลิ ต แก้ ว ประเภทต่ า งๆ ใน
อุตสาหกรรม การเตรีย มวัตถุดิบ การคานวณและออกแบบส่วนผสม
การหลอมแก้ว เตาหลอมแก้ว ผู้เรียนมีความรู้ในการควบคุมการผลิต
และคุณ ภาพของแก้ ว คุณ สมบัติพื้นฐานทางเคมีฟิสิกส์ของผลิตภั ณ ฑ์
แก้วประเภทต่างๆ วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณ ภาพ
และการนาไปใช้งาน
526313

ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกรรมเซรามิก
(English for Ceramic Engineering)

1(1-0-2)

วิชาบังคับก่อน : 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
การอ่านคู่ มือเครื่องมืออุป กรณ์ ท างเซรามิ ก และลงมือใช้
เครื่อ งได้ การอ่านท าความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ มาตรฐานสากลต่ างๆ เช่ น
ASTM การอ่าน เขียน และการนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อทาง
เทคนิ คต่างๆ การเขีย นรายงาน บทคั ดย่อ และสื่อสารทางอีเมลเป็ น
ภาษาอังกฤษ การฝึกการฟัง ถามและตอบ ในเชิงเทคนิคด้านเซรามิกที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม และทางเซรามิก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิ ดการเรีย นรู้เข้าใจเกี่ ย วกั บ การอ่าน
คู่ มื อ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างเซรามิ ก และลงมื อ ใช้ เครื่อ งได้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถอ่ า นท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มาตรฐานสากลต่ า งๆ เช่ น
ASTM สามารถอ่าน เขียน และการนาเสนอ เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ
ทางเทคนิคต่างๆ สามารถเขียนรายงาน บทคัดย่อ และสื่อสารทางอีเมล
เป็นภาษาอังกฤษ สามารถฝึกการฟัง ถามและตอบ ในเชิงเทคนิคด้าน
เซรามิกที่ เกี่ ย วกั บอุ ตสาหกรรม ศัพ ท์ เทคนิ คทางวิศวกรรม และทาง
เซรามิกได้
526402

การสัมมนาวิชาการเซรามิก
1(0-1-2)
(Ceramic Seminar)
วิชาบังคับก่อน : 526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก
526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก
526307 ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก
526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก
การนาเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
การวิจัยและการพัฒนาที่น่าสนใจทาง เซรามิกหลักการ และวิธีการ
รายงานทางวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ราย วิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ก ารเรี ย น รู้ เ ข้ าใจ เกี่ ย วกั บ
ความก้ าวหน้าของการวิจัย ทางเซรามิกและการพัฒ นาที่น่าสนใจทาง
เซรามิก หลักการ และวิธีการรายงานทางวิชาการ ผู้เรียนจะสามารถ
ทางานเป็นกลุ่มเพื่อค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเซรามิก
อภิปรายนาเสนอและถ่ายทอดโดยการเขียนรายงาน การบรรยาย การ
ซักถามทางวิชาการ และฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี
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526416

การควบคุมคุณภาพ
4(4-0-8)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
หลั ก การจั ดการเกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ มคุ ณ ภาพในอุ ตสาหกรรม การ
ประยุ ก ต์ เทคนิ ค ทางด้ า นสถิ ติ ในระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ การศึ ก ษา
สมรรถภาพและการผันแปรในกระบวนการผลิต การออกแบบวิธีการ
ควบคุมและแผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ เพื่อการตรวจสอบแผนภูมิ
ควบคุม วิธีใช้แผนการสุ่มตัวอย่างจากตารางมาตรฐาน การศึกษาความ
เชื่อถือได้ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ
หน่ว ยงานทางด้านการควบคุ ม คุ ณ ภาพ เทคนิ ค การควบคุ ม คุณ ภาพ
สมั ย ใหม่ ระบบมาตรฐานสากลเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ การจั ด การระบบ
ประกันคุณภาพ เช่น ISO9000, ISO14000 และ TIS18000
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถนักศึกษาเข้าใจความหมายของข้อมูลทาง
สถิติ ที่เกี่ ย วข้อ งกั บการควบคุ มคุ ณ ภาพได้ สามารถค านวณและสร้าง
control chart แบบต่างๆ ได้ สามารถประยุก ต์ใช้วิธีก ารสุ่มตัวอย่าง
เพื่อการควบคุมคุณภาพได้
526422 เทคโนโลยีวัสดุทนไฟ วัสดุขัดถู
และวัสดุเครื่องมือตัดแต่ง
3(3-0-6)
(Refractories Abrasives and Cutting Tools
Technologies)
วิชาบังคับก่อน : 526211 วัตถุดิบเซรามิก
กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมวัสดุทน
ไฟ วัสดุขัดถู และ วัสดุเครื่องมือตัดแต่ง ประเภทของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต หลักการ การควบคุม
การผลิต การคานวณออกแบบส่วนผสมและการเผา ผลของโครงสร้าง
จุ ล ภาคและการควบคุ ม สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทต่ า งๆ และ
มาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ หลักการ การเลือกและออกแบบ
ใช้งานของวัสดุทนไฟในอุตสาหกรรมต่างๆ การพัฒ นาในอนาคตของ
วัสดุทนไฟ วัสดุขัดถู และ วัสดุเครื่องมือตัดแต่ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

รายวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุทน
ไฟ วั ส ดุ ขั ด ถู และ วั ส ดุ เครื่ อ งมื อ ตั ด แต่ ง ผู้ เรี ย นจะสามารถอธิ บ าย
กระบวนการและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ในอุ ตสาหกรรม หลัก การ การ
ควบคุมการผลิต การคานวณออกแบบส่วนผสมและการเผา สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติได้
526423

การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการสินค้า
การจัดการสินค้าคงคลัง การคานวณต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง การ
ออกแบบผลิตภัณ ฑ์ โดยใช้ความรู้พื้ นฐานด้านกลศสาตร์ของวัสดุและ
ออกแบบการวางแผนการผลิตอย่างง่าย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึกษาสามารถพยากรณ์ ความต้องการสินค้าได้โดยใช้
สูตรทางคณิตศาสตร์ คานวณต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง วิเคราะห์
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ได้โดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านกลศสาตร์
ของวัสดุ ออกแบบการวางแผนการผลิตอย่างง่าย
526424

โครงงานวิศวกรรมเซรามิก
3(3-0-6)
(Ceramic Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก
526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก
526307 ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก
526309 ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก
526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก
ค้นคว้า ทดลองและศึกษาวิจัยโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเซรามิก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย
ทางเซรามิ ก ผู้ เรีย นจะสามารถท างานเป็ น กลุ่ม เพื่ อ ค้ น คว้ าหั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเซรามิก ออกแบบการทดลอง
ทาการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง โดยใช้หลัก การทาง
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วิทยาศาสตร์เข้ามาสนับ สนุนผลการทดลองที่เกิดขึ้น รวมทั้งผู้เรียนจะ
สามารถนาเสนอและถ่ายทอดโดยการเขียนรายงาน บรรยาย และการ
ซักถามทางวิชาการ
526406

เทคโนโลยีดิน
3(3-0-6)
(Clay Technology)
วิชาบังคับก่อน : 526211 วัตถุดิบเซรามิก
ประเภ ทของแร่ ดิ น โครงสร้ า งพื้ นฐานของซิ ลิ เ ก ต
คุณ สมบัติเฉพาะของแร่ดินต่างๆ ทั้งก่อนและหลังเผา กระบวนการทา
เหมื องและแต่งดิน การวิเคราะห์ ลัก ษณะเฉพาะของดิน การควบคุ ม
คุณภาพ และคุณสมบัติในอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของแร่ดิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิ ดการเรีย นรู้เข้าใจเกี่ ย วกับ ประเภท
ของแร่ ดิ น และโครงสร้ า งพื้ น ฐานของซิ ลิ เกต ที่ ใ ช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ใน
กระบวนการผลิตเซรามิก เข้าใจคุณ สมบัติเฉพาะของแร่ดินต่างๆ ทั้ง
ก่อนและหลังผ่านกระบวนการเผา กระบวนการทาเหมืองและแต่งดิน
ผู้เรียนจะสามารถอธิบายกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของดิน
การควบคุ มคุณ ภาพและคุณ สมบั ติในเชิ งอุ ตสาหกรรม และสามารถ
ประยุกต์ใช้งานแร่ดินในงานเซรามิกที่หลากหลายได้
526407

วัสดุเชิงประกอบเซรามิก
3(3-0-6)
(Ceramic Composite Materials)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
ทฤษฎี แ ละหลั ก การพื้ น ฐานในการออกแบบวั ส ดุ เ ชิ ง
ประกอบระหว่า งเซรามิ ก โลหะ พอลิ เมอร์ และอื่ น ๆ กระบวนการ
สั ง เคราะห์ วั ส ดุ เสริ ม แรงอนุ ภ าคนาโน เส้ น ใยนาโน และท่ อ นาโน
เทคโนโลยี ก ารผลิ ตวัส ดุเชิงประกอบ จุลกลศาสตร์ ความส าคั ญ ของ
ผิวหน้าร่วม การเกิดความเค้นในวัสดุ กลไกการแตกหักและการส่งผ่าน
แรงทางกล การปรับปรุงสมบัติทางกล วิธีการทดสอบสมบัติ การเลือก
และควบคุมสมบัติเพื่อประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม และการพัฒนาของ
วัสดุเชิงประกอบในอนาคต

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ
เชิงประกอบเซรามิก ผู้เรียนจะสามารถอธิบายกระบวนการสังเคราะห์
วั ส ดุ เสริ ม แรง เทคโนโลยี ก ารผลิ ต วั ส ดุ เชิ ง ประกอบ จุ ล กลศาสตร์
ความสาคัญของผิวหน้าร่วม การเกิดความเค้นในวัสดุ กลไกการแตกหัก
และการส่งผ่านแรงทางกล วิธีการทดสอบสมบัติได้
526408

เซรามิกสาหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Ceramics)
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก
ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกสารที่ใช้เป็นตัวเติม และผลต่อค่า
การนาไฟฟ้า แผนภาพโครกเกอร์ -วิงค์ ศึก ษาสารและสมบั ติของไดอิ
เล็ก ทริก ฉนวนเซรามิก เฟอร์โรอิเล็ก ตริก วาริสเตอร์ เซลล์เชื้อเพลิง
และเซ็นเซอร์ที่ใช้กับแก๊ส
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักเรียนควรเข้าใจแนวคิดทั่วไปในวัสดุเซรามิกที่เกี่ยวข้อง
กั บการน าไฟฟ้า วัสดุไดอิเล็ก ทริก วาริสเตอร์ เซลล์เชื้อเพลิง รวมถึ ง
เซ็ น เซอร์ เช่ น เซ็ น เซอร์ส าหรับ วั ด อุ ณ หภู มิ เซ็ น เซอร์ส าหรับ วั ด ค่ า
ความชื้น และเซ็นเซอร์สาหรับตรวจสอบแก๊ส
526411

เซรามิกเชิงโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Ceramics)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
ศึก ษาวัสดุ เซรามิก เชิงโครงสร้างประเภทต่างๆที่ใช้งาน
ทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ ออกไซด์ ที่ไม่ใช่ออกไซด์ วัสดุกึ่งโลหะ และ
เซรามิกสารประกอบร่วม ระบบโครงสร้างผลึก พันธะทางเคมีและวัฏภาค
กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบตั้งต้น กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต
ปัจ จัย ตัวแปรและการควบคุม สมบัติพื้ นฐาน การน าไปใช้งานและ
หลักการพิจารณาการเลือกใช้วัสดุเซรามิกทางด้านวิศวกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ
เซรามิกเชิงโครงสร้าง ผู้เรียนจะสามารถจาแนกประเภทของวัสดุเซรา
มิกเชิงโครงสร้าง และสามารถอธิบายกระบวนการและเทคโนโลยีการ
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ผลิต ปัจจัย ตัวแปรและการควบคุม สมบัติพื้นฐาน การนาไปใช้งาน
และหลักการพิจารณาการเลือกใช้วัสดุเซรามิกทางด้านวิศวกรรมได้

ตามมาตรฐานสากล และสามารถพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ วท์ แ วร์ แ ละ
กระบวนการผลิตในอนาคต

526421

526426

เทคโนโลยีการเคลือบผิวขันสูง
3(3-0-6)
(Advanced Surface Coating Technology)
วิชาบังคับก่อน : 526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก
เทคโนโลยีการเคลือบผิวขั้นสูง การเตรียมผิวสาหรับการตก
สะสมผิวเคลือบ ผิวเคลือบตกสะสมจากเฟสที่เป็นไอ ผิวพ่นเคลือบด้วย
ความร้อน ผิวเคลือบตกสะสมโดยเทคนิคอื่นๆ การประยุกต์ผิวเคลือบ
ขั้นสูง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การเคลือบผิวขั้นสูง การเตรีย มผิวสาหรับการตกสะสมผิวเคลือบ ผิว
เคลือบตกสะสมจากเฟสที่เป็นไอ ผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อน ผิวเคลือบ
ตกสะสมโดยเทคนิคอื่นๆ การประยุกต์ผิวเคลือบขั้นสูง
526425

ผลิตภัณฑ์ไวท์แวร์
3(3-0-6)
(Whiteware)
วิชาบังคับก่อน : 526211 วัตถุดิบเซรามิก และ 526301 เทคโนโลยีผิว
เคลือบเซรามิก
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรา
มิก ไวท์แวร์ ประเภทของผลิตภัณ ฑ์ตามมาตรฐานวัตถุดิบ เครื่องจัก ร
อุ ป กรณ์ ห ลั ก ในกระบวนการผลิ ต ทฤษฎี ก ารควบคุ ม การผลิ ต การ
คานวณออกแบบส่วนผสมและการเผา ผลของเฟสและจุลโครงสร้างต่อ
คุณ สมบัติ ตัวแปรและการควบคุม คุณ สมบัติของผลิตภัณ ฑ์ ประเภท
ต่ า งๆ มาตรฐานสากลในการทดสอบคุ ณ สมบั ติ การพั ฒ นาของ
เทคโนโลยีในอนาคต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช าที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณ ฑ์ทางเซรามิก วัตถุดิบ เครื่องจักร กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม การคานวณและการออกแบบส่วนผสมของเนื้อผลิตภัณฑ์
การเผา ผลของเฟสและจุลโครงสร้างต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ผู้เรียน
สามารถเข้าใจและควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีซีเมนต์และยิปซัม
3(3-0-6)
(Cement and Gypsum Technology)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยิปซัมและซีเมนต์ คล
อบคลุมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ หลัก ในกระบวนการผลิต หลักการการควบคุมการผลิต การ
คานวณออกแบบส่วนผสม ผลของตัวแปรและการควบคุม สมบัติของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยิ ป ซั ม และซี เมนต์ ป ระเภทต่ า งๆ พื้ น ฐานของคอนกรี ต
เทคโนโลยี และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช านี้ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยิปซัมและซีเมนต์ ผู้เรียนจะสามารถ
อธิบายกระบวนการผลิตยิปซัมและซีเมนต์ คลอบคลุมถึงประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต หลักการ
การควบคุ ม การผลิ ต ผลของตั ว แปรและการควบคุ ม สมบั ติ ข อง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยิ ป ซั ม และซี เมนต์ ป ระเภทต่ า งๆ พื้ น ฐานของคอนกรี ต
เทคโนโลยี และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ นอกจากนี้ผู้เรียน
จะสามารถออกแบบส่วนผสมสาหรับการผลิตซีเมนต์และยิปซัม
526427

นาโนเทคโนโลยี และ วัสดุนาโน
3(3-0-6)
(Nanotechnology and Nanomaterials)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
บทบาทและความสาคัญของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโน
วัสดุนาโนประเภทต่างๆ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโน เส้นใยนา
โน และท่อระดับนาโน กระบวนการผลิตวัสดุนาโน โครงสร้างจุลภาค
ระดับนาโน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง
ความร้อน และสมบัติเชิงกล การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ การพัฒนา
ทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนในอนาคต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
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รายวิช านี้ ส่ งเสริม ให้ เกิ ด การเรีย นรู้และเข้ าใจเกี่ ย วกั บ นาโน
เทคโนโลยีและวัสดุนาโน ผู้เรียนจะสามารถจาแนกวัสดุ นาโนประเภท
ต่างๆ และสามารถอธิบายกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนประเภท
ต่างๆกระบวนการผลิตวัสดุน าโน โครงสร้างจุลภาคระดับ นาโน การ
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ สมบัติด้านต่างๆ ได้
526428

สมบัติเชิงกลและกลศาสตร์การแตกหัก
ของวัสดุเซรามิก
3(3-0-6)
(Mechanical Properties and
Fracture Mechanics of Ceramic Materials)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
พื้ น ฐานด้ านทฤษฎี แ ละโครงสร้ า งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สมบั ติ
เชิงกลของวัสดุเซรามิก ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความล้า ความเหนียว และ
การแตกหักเสียหายของวัสดุเซรามิก เพื่อการเลือกและออกแบบใช้งาน
วัสดุเซรามิกในเชิงวิศวกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถ คานวณหาค่าคุณ สมบัติเชิงกลพื้นฐาน
ของวั สดุ ได้ เช่ น ความยืด หยุ่น ความล้ า ความเหนี ย ว และสามารถ
คานวหาค่า stress intensity factor และเข้าใจกลไกลของการแตกหัก
ของวัสดุได้
526429

วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกขันพืนฐาน
3(3-0-6)
(Introduction to Piezoelectric Materials)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุไพอิ
โซอิเล็กทริก ศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกสาหรับเซ็นเซอร์
และการประยุกต์ใช้ด้านการเก็บเกี่ยวพลังงาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถวัด คุณ สมบั ติ พื้ น ฐานของวั สดุ ไพอิโ ซอิ
เล็กทริก คานวณค่าคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกสมการ
คณิ ต ศาสตร์ สามารถอธิ บ ายการประยุ ก ต์ ใช้ วั ส ดุ ไพอิ โ ซอิ เล็ ก ทริ ก
สาหรับเซ็นเซอร์และการประยุกต์ใช้ด้านการเก็บเกี่ยวพลังงาน

526430

วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติก
สาหรับเทคโนโลยีฟิล์มบาง
3(3-0-6)
(Ferroelectric and Ferromagnetic Materials
for Thin Film Technology)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของคุณ สมบัติพื้นฐานของวัสดุเฟร์
โรอิเล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติ กและการประยุกต์ใช้วัสดุเฟร์โรอิเล็กท
ริกและเฟร์โรแมกเนติกสาหรับเทคโนโลยฟิล์มบาง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถวั ด คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของวั ส ดุ เฟร์โ รอิ
เล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติก คานวณค่าคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเฟร์
โรอิ เ ล็ ก ทริ ก และเฟร์ โ รแมกเนติ ก จากสมการคณิ ตศ าสตร์ แ ละ
ตีความหมายของคาตอบ สามารถอธิบายการประยุกต์ใช้วัสดุเฟร์โรอิ
เล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติกสาหรับเทคโนโลยฟิล์มบาง
526431 การออกแบบการทดลองเชิงสถิติสาหรับ
วิศวกรรมเซรามิก
3(3-0-6)
(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 ก่อน
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช านี้ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลอง ผู้เรียนจะสามารถออกแบบการ
ทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลอง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป และความรู้พื้นฐานทางสถิติศาสตร์มาช่วยในการวางแผนการ
ทดลอง
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526432

วัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biomaterials)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
ความรู้เบื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ วั สดุ ที่ ใช้ ในทางชี วภาพและงาน
ในทางการแพทย์ ชนิ ด และประเภทของวัส ดุ ท างชี วภาพที่ ใช้ ในทาง
การแพทย์ ข้อจากัดและสมบัติที่ต้องการของวัสดุ การผลิตวัสดุชีวภาพ
จากสารพอลิเมอร์ โลหะและเซรามิก รวมทั้งวิธีก ารทดสอบเพื่อให้ มี
ความเชื่อถือได้ในการใช้วัสดุทางชีวภาพในร่างกายและทางการแพทย์
เทคโนโลยีและแนวโน้มของวัสดุชีวภาพในอนาคต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ ยววัสดุทาง
ชีวภาพและการใช้งานทางการแพทย์ ชนิดและประเภท ข้อจากัดและ
คุณ สมบัติที่ต้องการของวัสดุทางชีวภาพ มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ
ชนิด โลหะ พอลิเมอร์และเซรามิกในการประยุกต์เป็นวัสดุทางชีวภาพ
ผู้เรียนทราบวิธีการทดสอบและการวิเคราะห์วัสดุเพื่อให้มีความเชื่อถือ
ได้ ใ นการน าไปใช้ ท างการแพทย์ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละ
แนวโน้มของวัสดุทางชีวภาพในอนาคต
526433

การศึกษางานอุตสาหกรรมเซรามิก
3(3-0-6)
(Ceramic Industrial Work Study)
วิชาบังคับก่อน : 526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก
526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก
526416 การควบคุมคุณภาพ
533021 การจัดการอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ ห าสาเหตุ ของการเกิ ดต าหนิ และการแก้ ไข
ปัญหาตาหนิในผลิตภัณฑ์เซรามิก การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
เซรามิ ก การประยุก ต์ใช้ แนวคิด ด้านการจัด การอุ ตสาหกรรมในงาน
อุตสาหกรรม เซรามิก กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมเซรามิก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ หาสาเหตุของการเกิ ด ตาหนิ และแนวทางการแก้ ไขตาหนิ ที่
เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมถึงการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
เซรามิ ก ผู้เรีย นจะสามารถวิเคราะห์ห าสาเหตุ ของตาหนิที่ เกิ ด ขึ้นใน

ผลิตภัณ ฑ์เซรามิก ได้ สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิ ตและสร้างแนวคิ ดเพื่ อ ป้อ งกั น ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ดขึ้ นใน
กระบวนการผลิตเซรามิก นอกจากนนี้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านการจัด การอุต สาหกรรมในการลดต้น ทุ นและของเสีย ที่ เกิ ดจาก
กระบวนการผลิต
526490

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิด เกี่ ย วกั บ สหกิ จศึ กษา กระบวนการ
และขั้น ตอนของสหกิ จ ศึก ษา ระเบีย บข้อบั งคั บที่ เกี่ ย วข้องกับสหกิ จ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธี ก ารเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน ทั ก ษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์กรระบบบริห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นัก ศึก ษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถาน
ประกอบการ
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ
4. นัก ศึกษามีทัก ษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการทางาน
526491

สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
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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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิ จ กรรมการสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึก ษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกั บหน้าที่ก าร
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกั บสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
526492

สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 526491 สหกิจศึกษา 1
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ

ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกั บหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
526493

สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 526492 สหกิจศึกษา 2
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิ จ กรรมการสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึก ษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้ มค่าการ
ลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกั บหน้าที่ก าร
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน

วิชาบังคับก่อน : 527211 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
และอิเล็กทรอนิกส์ 1
การจัดประเภทของสัญญาณและระบบ ระบบเชิงเส้นที่ไม่
แปรตามเวลา แบบจาลองระบบต่อเนื่องเชิงเส้นที่ไม่แปรตามเวลาเชิง
เวลาและเชิงความถี่ การคอนโวลูชันและการตอบสนองอิมพัลส์ อนุกรม
ฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ แผนภาพโบดของสัญญาณและระบบเชิ ง
เส้นที่ไม่แปรตามเวลา การแปลงลาปลาซ การแปลงเซต

526494

527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด
1(0-3-0)
(Instrument and Measurement Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 438201 การวัดและเครื่องมือวัดทอิเล็กทรอนิกส์
หรือ527213การวัดและเครื่องมือวัดสาหรับ
วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ เครื่องมื อวัด พื้ น ฐานในสาขาวิศ วกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็ กทรอนิกส์ เช่น เครื่องวัด VOM แบบแอนาล๊อก
และดิจิทัล เครื่องวัด DMM และเครื่อง Oscilloscope

โครงงานศึกษาวิศวกรรมเซรามิก
9 หน่วยกิต
(Industrial Project in Ceramic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานทางวิ ศ วกรรมเซรามิ ก โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกั บ
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มี
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมธรณี ม า
ประยุกต์ใช้ในการทาวิจัย หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรม
527204 สัญญาณและระบบ
(Signals and Systems)

4(4-0-8)

527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electromagnetic Fields and Waves)
วิชาบังคับก่อน : 527212 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
และอิเล็กทรอนิกส์ 2
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนาและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแส
การพาและกระแสการน า สนามแม่ เ หล็ ก ความเหนี่ ย วน าทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซ์
เวลล์ แ ละเงื่อ นไขขอบเขต กฎของฟาราเดย์ แ ละกระแสการกระจั ด
สมการคลื่น คลื่นระนาบ

527211 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
4(4-0-8)
และอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Mathematics for Telecommunication and
Electronic Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลลูลัส 3
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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 าลัง ตัวประกอบกาลัง พลังงาน ความต้านทาน ความ
เหนี่ยวนา ความเก็บประจุ การวัดทางความถี่และทางเวลา สัญ ญาณ
รบกวน ทรานสดิวเซอร์ เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมและออสซิโลสโคป
527302 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การกระจายคลื่น ในชั้นบรรยากาศต่ างๆ นิย ามและทฤษฎี
พื้นฐาน หลักของปัญหาการแผ่พลังงาน แหล่งกาเนิดแบบไอโซทรอปิก
แบบรูปการแผ่ของสนามและกาลัง สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย
อิมพีแดนซ์ของการแผ่พลังงาน โพลาไรเซชั่นของคลื่น การแผ่พลังงาน
จากองค์ประกอบกระแส คุณสมบัติการแผ่พลังงานของสายอากาศชนิด
เส้นลวด สายอากาศแถวลาดับเชิงเส้น สายอากาศยากิอุดะ สายอากาศ
รายคาบล็อก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ สายอากาศไมโครสตริป การจาลอง
แบบและการวัดสายอากาศ
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 แบบจาลองการหน่ว ง
เวลาในเครือข่ายข้อมูล การสื่อสารด้วยการเข้าถึงหลายทาง การควบคุม
การส่งข้อมูล การกาหนดเส้นทางส่งข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล
527305 วิศวกรรมไมโครเวฟ
4(4-0-8)
(Microwave Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สมการของแมกซ์ เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีสายส่ ง
สัญ ญาณ เอส-พารามิเตอร์ สมิตธ์ชาร์ต การแมตช์อิมพีแดนซ์ ท่ อน า
คลื่น วงจรเรโซเนเตอร์ และวงจรกรองสาหรับไมโครเวฟ การวิเคราะห์
วงจรไมโครเวฟ ตัวแบ่งกาลัง คัปเปลอร์แบบมีทิศทาง การวัดและการ
ประยุกต์ใช้งานย่านไมโครเวฟ
527308 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
1(0-3-0)
(Telecommunication Engineering Laboratory I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

474
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

ปฏิบัติก ารเกี่ ย วกั บ วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น การใช้
งานและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ วัดต่างๆ การวัดคุณสมบัติของ
สายส่ง การใช้งานเซอร์ วิสมอนิเตอร์ การวัดพารามิเตอร์ที่สาคัญของ
เครื่องวิทยุสื่อสาร ศึกษาการมอดูเลตทั้งแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล
เช่นการมอดูเลตแบบเอเอ็ม เอสเอสบี พีซีเอ็ม พีพีเอ็ม เป็นต้น
527309 ระบบควบคุม
4(4-0-8)
(Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ หรือ
527204 สัญญาณและระบบ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบวง
เปิดและวงปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 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
พัลส์เชิงแอนะลอก พัลส์โค๊ดมอดูเลชัน เดลตามอดูเลชัน การมัลติเพล็กซ์
การมัลติเพล็กซ์ทางเวลา สายส่ง การแพร่คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ไมโคเวฟ
และการสื่อสารผ่านดาวเทียม และการสื่อสารเชิงแสงเบื้องต้น
527314 การสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communications)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร

4(4-0-8)

ทบทวนทฤษฎี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ความน่ า จะเป็ น และ
กระบวนการสุ่ม การเข้ารหัสสายสัญญาณและการจัดรูปร่ างพัลส์ การ
ตรวจจับสัญ ญาณ เทคนิคการมอดูเลตชันแบบดิจิตอล การวิเคราะห์
สมรรถนะ แนะน าทฤษฎี ข่าวสาร การเข้ารหั สแหล่งก าเนิด สัญ ญาณ
การเข้ารหัสช่องสัญญาณ
527316 การสื่อสารเชิงแสง
4(4-0-8)
(Optical Communications)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
เงื่อนไขการแพร่กระจายและการนาคลื่นของไดอิเล็กทริกซ์
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
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
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
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527411 อุปกรณ์วัดทางโทรคมนาคม
4(4-0-8)
(Telecommunication Instrumentations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวั ด ปริ ม าณ พื้ นฐานท างวิ ศ วก รรมโท รคมนาคม
ความคลาดเคลื่อน ความละเอียด ความไว การวัดแรงดัน การวัดกระแส
การวั ด ความต้ น ทาน การวั ด ความถี่ แ ละเฟส การวั ด ก าลั ง การวั ด
สเปกตรัม การวัดความเข้มสนามไฟฟ้า การวัดคุณ สมบัติทางแม่เหล็ก
และได อิเล็กตริกของสสาร
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
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
(Principle of RADAR Systems)
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4(4-0-8)

ความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกั บระบบเรดาร์ องค์ประกอบต่าง 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 การแพร่กระจายคลื่นฟ้า และการแพร่กระจาย
คลื่นอวกาศที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ การแพร่กระจายคลื่น
แบบกระจั ด กระจายในชั้ น โทรโพสเฟี ย ร์ ระบบถ่ า ยทอดสั ญ ญาณ
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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
527421 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
4(4-0-8)
(Mobile Telephone Systems)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สัญญาณรบกวนและสัญญาณแทรก
สอด การส่งข้อมูลและสัญญาณ การส่งต่อและการเสียการติดต่อ การ
เข้าถึงข้อมูลแบบหลายทาง การใช้ความถี่ซ้า สถาปัตยกรรมของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันและอนาคต การวัดและวิเคราะห์สัญญาณ
ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
527422 วงจรข่ายสื่อสารและสายส่งสัญญาณ
4(4-0-8)
(Communication Networks and Transmission Lines)
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทฤษฎีระบบข่ายวงจร วิเคราะห์และออกแบบวงจรสมมูล 1
พอร์ต 2 พอร์ต วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมและแบบขนาน วงจรเร
โซแนนซ์แบบพหุคูณ วงจรกรองคลื่น การแปลงอิมพีแดนซ์และการแม
ตช์วงจร 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 ริเยร์และการแปลงฟาส์ ท ฟู ริเยร์
การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรตามเวลา การสร้างระบบชนิดไม่
ต่อเนื่อง การออกแบบดิจิทัลฟิลเตอร์

527441 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 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

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

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

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

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

527440 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 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

527444 สัมมนา
4(0-8-4)
(Seminar)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ในขณะนั้น
การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่างๆการฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนและ
การเขียนรายงาน
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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 การสร้างความมั่นใจในตนเอง 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
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ มเวลาเสมือนหนึ่ง
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 และผลการเข้า
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-สหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ
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
ปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงาน
ที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา- สห
กิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ
527494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม
9 หน่วยกิต
(Telecommunication Engineering Study Project)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั วข้อ โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่ง
ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขีย น
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
527499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
4(0-8-4)
(Telecommunication Engineering Project)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงงานหรือปั ญหาที่น่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบปากเปล่า
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527610 คณิตศาสตร์ขันสูงสาหรับ
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 วงจรกรองคาลมานแอลเอ็ มเอสและ
อาร์แอลเอสอัลกอริธึม วงจรกรองแบบปรับตัวที่ไม่เป็นเชิงเส้น การติดตาม
ระบบที่แปรตามเวลา การดีคอนโวลูชันแบบบอด การประยุกต์ใช้งาน
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
ค่าแบบกาลังสองเฉลี่ย และเอนโทรปี ส่วนที่ 2 เกี่ย วกับกระบวนการ
เริ่มต้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการเริ่มต้นใหม่ การประยุกต์ใช้งาน
ขั้นพื้นฐาน กระบวนการรีเจเนอเรทีฟ กระบวนการปัวส์ซอง กระบวนการ
มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย และกระบวนการ กึ่งมาร์คอฟ

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 ลต่ า ง
สืบเนื่องบนเมชตั้งฉาก
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 รหัสพี ชคณิต รหัสเชิงเส้น รหัสเวียน
รหัสบีซีเอช รหัสคอนโวลูชัน รหัสเลขคณิต วิธีการถอดรหัส
527618 การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์
4(4-0-12)
(Fourier Transforms and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีบทของฟูเรีย ร์ คอนโวลูชัน การแปลงฟูเรียร์สาหรับ
ฟังก์ชันต่าง ๆ การแปลงฟูเรียร์เร็ว การแปลงแบบอื่น ๆ การประยุกต์ใช้
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ในวงจรข่ายไฟฟ้า การชักตัวอย่าง สายอากาศ รูปคลื่นรบกวน แสงที่ใช้
การแปลงฟูเรียร์
527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขันสูง
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
หลักการพื้นฐานของการวัดสายอากาศ 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 การออกแบบวงจรขยายเชิงเส้นแบบแอกทีฟ
การออกแบบวงจรขยายสัญญาณขนาดใหญ่แบบแอกทีฟ การพิจารณา
การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์ไมโครเวฟ ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กั บ ระบบไมโครเวฟและการออกแบบเครื่อ งรั บ สั ญ ญาณไมโครเวฟ
การประดิษฐ์และการทาวงจรไมโครเวฟให้ใช้งานได้จริง เทคนิคการวัด
ทางไมโครเวฟ
527625 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุขันสูง
4(4-0-12)
(Advanced R.F. Circuit Designs)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักของการออกแบบวงจรสื่อสารความถี่วิทยุ การวิเคราะห์
และการออกแบบวงจรขยายกาลังแถบกว้างแบบไม่เป็นเชิงเส้น เทคนิค
การใช้พารามิเตอร์กระจั ดกระจายสาหรับออกแบบวงจรความถี่วิท 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 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุขันสูง
4(4-0-12)
(Advanced Radio Wave Propagation)
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
การกระจายคลื่นวิทยุโดยสังเขป รูปจาลองการกระจายคลื่น
ผลจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน
การกระจัดกระจายและการกระจายในตัวกลางแบบแอนไอโซโทรปิก
การกระจายคลื่นในตัวกลางชนิดต่างๆ เช่น บรรยากาศชั้นแอทโมสเฟียร์
ตัวกลางที่เกิดจากไอน้าในรูปแบบต่างๆ บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์
พื้นดินและสภาพภูมิประเทศ การประยุกต์ใช้ในงานบริการด้าน
โทรคมนาคม เช่น การเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างสถานีภาคพื้นดินที่อยู่
กับที่ การให้บริการสื่อสารดาวเทียมแบบอยู่กับที่ และการสื่อสารแบบ
เคลื่อนที่ การออกแบบระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ การวิเคราะห์การ
กระจายคลื่นภายในตัวอาคาร การกระจายคลื่นในเขตชนบทและเขตเมือง
การกระจายคลื่นในระบบสื่อสารแบบรวงผึ้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
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527627 ทฤษฎีสายอากาศขันสูง
4(4-0-12)
(Advanced Antenna Theory)
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
ทบทวนพารามิเตอร์ของระบบสายอากาศ ระเบี ยบวิธีก าร
วิเคราะห์สายอากาศ เช่น ทฤษฎีสมมูล ทฤษฎีการเหนี่ยวนา หลักของ
ฮอยเกน และทั ศ นศาสตร์ เชิ ง กายภาพและเชิ ง เรขาคณิ ต สมการ
อินทิกรัลสาหรับตัวแผ่กระจายคลื่นอย่างง่าย เช่น สายอากาศแบบเส้น
ลวดผอมและสายอากาศแบบไดโพลเส้นตรง ฟังก์ชันเคอร์เนลและการ
แสดงค่าโดยการประมาณ แถวลาดับแบบไม่ต่อเนื่องและสายอากาศ
แบบอะเพอร์เจอร์ การวัดสายอากาศ หัวข้อพิเศษเกี่ ยวกับเทคโนโลยี
สายอากาศ เช่น สายอากาศแบบรายคาบ-ล็อก สายอากาศหน้าตัดข้างต่า
สายอากาศหันลาคลื่นได้และแบบหลายลาคลื่น สายอากาศตัวสะท้อน
และสายอากาศเก่ง
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
527632 การสื่อสารดาวเทียมขันสูง
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 การสื่อสารเชิงดิจิทัลขันสูง
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 เข้ากั บเรดาร์ ได้แก่ ตัวกรองเรดาร์ การ
ประมวลผลสายประวิง เรดาร์ติดตาม และตัวกรองแบบคาลมาน
527635 การสื่อสารเชิงแสงขันสูง
4(4-0-12)
(Advanced Optic Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อได้เปรียบของการสื่อสารโดยใช้ใยแก้วนาแสง ชนิดของใย
แก้วนาแสงและการสร้าง โหมด การลดทอน ความเพี้ยน อุปกรณ์ส่งเชิง
แสงกึ่งตัวนา อุปกรณ์รับเชิงแสงกึ่งตัวนา การออกแบบและสมรรถนะ
ของระบบ ระบบหลายช่องทาง อุปกรณ์ขยายเชิงแสง
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527636 การสื่อสารเคลื่อนที่ขันสูง
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
527637 การสื่อสารไร้สายแบบไมโม
4(4-0-12)
(MIMO Wireless Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาระบบไมโมทฤษฏีความจุช่องสัญญาณของระบบไมโม
แบบจาลองช่องสัญญาณสาหรับระบบไมโม การออกแบบพื้นฐานของ
ภาคส่งแบบไมโม การเข้ารหัสเชิงตาแหน่งและเวลาสาหรับการสื่อสารไร้
สายการออกแบบพื้นฐานของภาครับแบบไมโม การสร้างและทดสอบ
ระบบไมโมในทางปฏิบั ติ 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 แบบจาลองการจราจรข้อมูลในเครื อข่าย
แบบวงจรสวิตช์ เช่น กระบวนการเกิด/ตาย แบบจาลองเออร์แลงและ
เองเซต แบบจาลองชนิดล้น แบบจาลองการจราจรข้อมูลในเครือข่าย
แบบแพ็ก เกตสวิตช์ เช่น ระบบบัฟเฟอร์จากัดและแบบอนันต์ ระบบ
แถวคอยที่ ไ ม่ มี คุ ณ สมบั ติ ม าร์ ค อฟ ระบบแถวคอยแบบมี ล าดั บ
ความสาคัญ แบบจาลองการจราจรข้อมูล ในเครือข่ายแบบแถบกว้าง
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 เครือข่ายโทรคมนาคมขันสูง
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
ของการประมวลผลแบบเพอร์เวซิฟ การประยุกต์ใช้งานการประมวลผล
แบบเพอร์เวซิฟ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ การ์ด และเครือข่ายอุปกรณ์
ฉลาด เซ็ น เซอร์ และเครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย ระบบและการ
ประมวลผลแบบคอนเทคส์อะแวร์ ระบบอัจฉริยะและการปฏิสัมพันธ์
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
527648 ระบบเอเจนท์อัจฉริยะสาหรับเครือข่ายโทรคมนาคม 4(4-0-12)
(Intelligent Agent Systems in Communication Networks)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัจฉริยะ/เอเจนท์ ทฤษฎีพื้นฐาน
การเรียนรู้ที่มีต้นแบบและการเรีย นรู้ที่ไม่มีต้นแบบ เครือข่ายนิวรอล
การเรียนรู้แบบรีอินฟอร์สเมนท์ ระบบมัลติเอเจนท์ การสังเกตข้อมูลได้
เพียงบางส่วน การประยุกต์ใช้งานกับเครือข่ายโทรคมนาคม
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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 การประมวลสัญญาณเชิงดิจิทัลขันสูง
4(4-0-12)
(Advanced Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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
แนวคิดเกี่ยวกับการรู้จาแบบรูป แนะนาระบบเชิงเส้น และ
การแปลงเชิงเส้น แนะนาทฤษฎีความน่าจะเป็น การเลือกค่าลักษณะ
เด่น การประเมินค่าลักษณะเด่น และการแปลงค่าลักษณะเด่น แนะนา
ตัวจาแนกแบบเบส์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความเป็นไปได้
สูงสุด และแบบเบย์เซียน แบบจาลองฮิดเดนมาคอฟ ตัวจาแนกแบบ
เครือ ข่ ายประสาทเที ย ม ตั วจาแนกแบบฟั ซซี่ ล อจิ ก การประยุ กต์ ใช้
ระบบรู้จาแบบรูปสาหรับการรู้จาภาพและเสียง
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
กาหนดแบบจาลองคณิตศาสตร์สาหรับ ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด
ในเครือข่ายโทรคมนาคม แบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์
เชิงภาพของโปรแกรมเชิงเส้น วิธีซิมเพล็ซ แบบจาลองการขนส่งและ
การจัดสรร ปัญหาการไหลของเครือข่าย การกาหนดปัญหาโปรแกรม
เชิงเส้นแบบ 0-1 ขั้นตอนวิธีบรานช์แอนบาวด์

485
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

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 ในอดีตและ
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
ทางด้านโทรคมนาคม 2
4(4-0-12)
(Selected Topic in Telecommunications II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะนั้น หรือ
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

527673 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทางด้านโทรคมนาคม 3 4(4-0-12)
(Selected Topic in Telecommunications III)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะนั้น หรือ
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
527674 เทคโนโลยีขันสูง
4(4-0-12)
ทางด้านโทรคมนาคม 1
(Advanced Technologies in Telecommunication I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องที่
ได้รับมอบหมาย
527675 เทคโนโลยีขันสูง
4(4-0-12)
ทางด้านโทรคมนาคม 2
(Advanced Technologies in Telecommunication II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องที่
ได้รับมอบหมาย
527676 เทคโนโลยีขันสูงทางด้านโทรคมนาคม 3
4(4-0-12)
(Advanced Technologies in Telecommunication III)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องที่
ได้รับมอบหมาย
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527681 สัมมนาบัณฑิตศึกษา
4 หน่วยกิต
วิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Graduate Seminar)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายหรืออภิปรายกลุ่มรายสัปดาห์ นาโดยคณาจารย์
ประจา หรืออาจารย์พิเศษ
528201 หลักเบืองต้นในวิศวกรรมพอลิเมอร์
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
528211

หลักปิโตรเคมีและเคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Principles in Petrochemical and Polymer Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั ก การในการค านวณเชิ งวิ ศ วกรรม หลั ก การเกี่ ย วกั บ
สมดุ ล ของมวลและและปริ ม าณสั ม พั น ธ์ การเรี ย กชื่ อ สมบั ติ และ
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ คาร์บอกซิ
ลิก และ เอสเทอร์ กระบวนการผลิตสารอินทรีย์และมอนอเมอร์ที่สาคัญ
ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ เปลี่ยนหน่วยที่สาคัญของการวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมพอ
ลิเมอร์ได้ สามารถเรียกชื่อ บอกสมบัติ และเขียนปฏิกิริยาเคมีที่สาคัญ
ของสารอินทรีย์ ประเภทสารไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ คาร์บอกซิ
ลิก และ เอสเทอร์ได้ อธิบายกระบวนการผลิตสารเคมีและมอนอเมอร์
ที่สาคัญที่ได้จากปิโตรเลียมได้

528212 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์
(Principles of Polymerization)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1

3(3-0-6)

ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเตรียม
พอลิเมอร์แบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบ
ลูกโซ่โดยใช้หมู่ประจุ กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์สาหรับปฏิกิริยาแบบ
ลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเตรียม พอลิเมอร์
ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ และสเตอริโอเคมีของการสังเคราะห์
พอลิเมอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ในด้านต่างๆ ดังนี้ จาแนกและแยกลักษณะเด่นของปฏิกิริยาการสังเคราะห์
พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ บรรยายขั้นตอนที่สาคัญของกลไกการเกิดของ
ปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ คานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ของปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ ทานายได้ว่าพอลิเมอร์
ที่กาหนดให้สังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาแบบใดคานวณน้าหนักโมเลกุลเฉลี่ย
ของพอลิเมอร์ที่สภาวะการเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้ คานวณองค์ประกอบ
โคพอลิเมอร์และทานายชนิดของโคพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากโคมอน
เมอร์ที่กาหนดได้ บรรยายวิธีการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสเตริโอเคมีแบบ
จาเพาะได้
528213

ปฏิบัติการสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิเมอร์
1(0-3-3)
(Polymerization and Characterization Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 528212 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์
ปฏิบัติก ารเตรีย มพอลิเมอร์ซึ่งสัมพันธ์กั บหัวข้อที่สอนใน
รายวิชา 528202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ ฝึกการเตรียมพอลิ
เมอร์ด้วยเทคนิคพอลิเมอไรเซชันที่ผิวสัมผัส พอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์
และพอลิเมอไรซันแบบอิมัลชัน ทดลองเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้าง
และน้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคยูวีสเปคโตรสโกปี เทคนิค
เจลเพอมีเอชันโครมาโตกราฟีและเทคนิคแคปปิลลารีวิสโคมิตรีตามลาดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ สามารถรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง นาเสนอข้อมูลที่
ได้ในรูปของกราฟหรือตารางอย่างเหมาะสม คานวณค่าต่างๆ โดยใช้
สมการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้หลักการของการเตรียม
พอลิ เมอร์ การตรวจสอบโครงสร้ างและการหาน้ าหนั ก โมเลกุ ล ของ
พอลิเมอร์ในการอภิปรายผลการทดลองที่ได้
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528214

อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัสดุ
4(4-0-8)
(Thermodynamics and Kinetics of Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเทอร์โม
ไดนามิกส์ ความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิ กส์ที่ประยุกต์ใช้กับวัสดุและ
กระบวนการ สมดุลเฟสของระบบองค์ประกอบเดีย ว พฤติก รรมของ
สารละลาย ไดอะแกรมเฟสของระบบสององค์ประกอบ จลนพลศาสตร์
ของปฏิกิริย าเคมี การแพร่ การเกิดนิวเคลียสและจลนพลศาสตร์ของ
การเกิ ด นิ ว เคลี ย ส การแยกเฟสของระบบสององค์ ป ระกอบและ
จลนพลศาสตร์ของการแยกเฟส
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิก ส์
และจลนพลศาสตร์สาหรับวัสดุ ผู้เรียนควรจะสามารถให้คาจากัดความ
สมบัติ ฟั งก์ ชั่น และกระบวนการที่สาคัญ ทางเทอร์โมไดนามิกส์ บอก
ความสัมพันธ์ของพลังงานในรูปต่าง ๆ ภายใต้กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง
อธิบายข้อกาหนดทางเทอร์โมไดนามิกส์ของเฟสและการเปลี่ยนเฟสของ
ระบบองค์ประกอบเดีย ว พฤติก รรมสารละลาย เฟสและการแยกเฟส
ของระบบสององค์ประกอบ อธิบายจลนพลศาสตร์เคมี อธิบายหลักการ
แพร่เบื้องต้น คานวณหาอัตราการแพร่ที่เป็นการแพร่แบบสภาวะคงตัว
อธิบ ายการเกิ ด นิ วเคลี ย สและจลนพลศาสตร์ ข องการเกิ ด นิ วเคลี ย ส
อธิบายการแยกเฟสและจลนพลศาสตร์ของการแยกเฟสได้
528215

หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Principles of Polymer Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 528211 หลักปิโตรเคมีและเคมีพอลิเมอร์
โครงสร้างสายโซ่ของโมเลกุลพอลิ เมอร์ โครงรูปและโครง
ร่างของสายโซ่พอลิเมอร์ น้าหนักโมเลกุลและวิธีการหาน้าหนักโมเลกุล
ขนาดโมเลกุล สถานะของแข็งอสัณฐานและสถานะของแข็งผลึกของพอ
ลิเมอร์ แบบจาลองโครงสร้างสายโซ่ในสถานะอสัณฐานและสถานะผลึก
สัณฐานวิทยาของผลึก กระบวนการเกิดผลึกและจลนพลศาสตร์การเกิด
ผลึก อุณ หภูมิทรานสิชันของพอลิเมอร์ ทฤษฎีอุณ หภูมิเปลี่ย นสภาพ
แก้ ว อุณ หพลศาสตร์การหลอมเหลว สารละลายพอลิเมอร์ อุณ หพล
ศาสตร์ของการผสม สมดุลเฟสและอุณหพลศาสตร์ของการแยกเฟส

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงรูปและ
โครงร่ างกั บ สถานะอสัณ ฐานและสถานะผลึ ก และความสั มพั น ธ์กั บ
อุณ หภูมิทรานซิชัน อธิบายผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่ออุณ หภูมิทรานซิ
ชัน ทานายอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้วของระบบพอลิเมอร์ผสมและพอลิ
เมอร์หลายองค์ประกอบทานายอุณหภูมิการหลอมละลายของระบบพอ
ลิเมอร์ที่มีสิ่งเจือปน อธิบายกระบวนการการเกิดสารละลายพอลิเมอร์
และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการละลาย และสามารถท านาย
พฤติกรรมการละลาย/การแยกเฟสของพอลิเมอร์ผสมได้
528311

หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Principles of Polymer Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 528215 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
สมบั ติห ยุ่นหนื ด การคื บและการผ่อนคลายความเครีย ด
พฤติกรรมพลวัติ ผลของระยะเวลาและความถี่ต่ อกระบวนการผ่อ น
คลาย การทั บ ซ้ อ นของเวลาและอุ ณ หภู มิ แบบจ าลองเชิ งกล โครง
ร่างแหของยาง หลักการ/ทฤษฎีสมบัติยืดหยุ่นของยาง ปัจจัยที่มีผลต่อ
สมบั ติ ยื ด หยุ่ น แบบยาง การเสี ย รู ป แบบพลาสติ ก และ อิ ล าสติ ก
พฤติกรรมทางกล การครากและการแตกหัก ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ทางกล พฤติ ก รรมความล้มเหลว ความทนทานต่อแรงกระแทกและ
ความเหนียว สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของพฤติกรรมหยุ่น
หนื ด ของพอลิ เมอร์ แ ละสร้ า งแบบจ าลองอธิ บ ายพื้ น ฐานส าหรั บ
พฤติกรรมหยุ่นหนืดสามารถอธิบายและจาแนกพฤติกรรมทางกลและ
พฤติ ก รรมความล้ ม เหลว และอธิ บ ายผลของ ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ มี ต่ อ
พฤติ ก รรมทางกลและพฤติ ก รรมความล้ ม เหลว อธิ บ ายปั จ จั ย ทาง
โครงสร้างสายโซ่และสัณฐานวิทยาต่อสมบัติทางความร้อน สมบัติทาง
ไฟฟ้าและสมบัติทางแสง สามารถทานายสภาวะที่นาไปสู่การแตกหักได้
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528312

ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์
1(0-3-3)
(Polymer Testing Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 528311 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
การทดสอบสมบัติทางความร้อน สมบัติการไหล สมบัติทางกลและ
สมบัติทางไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถอธิบายหลั ก การเบื้องต้นที่ สาคัญของการ
ทดสอบสมบัติด้านต่าง ๆ ตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน สามารถเขียน
รายงานการทดสอบอธิ บ ายหลั ก การเหตุ ผ ลของแต่ ล ะการทดสอบ
นาเสนอผลการ ทดสอบ และสรุปผลการทดสอบ
528313

วัสดุพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymeric Materials)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประเภทและการใช้งานวัสดุพ อลิเมอร์ วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจาวัน/ในงานเชิงวิศวกรรม/ชนิดสมรรถนะสูง/ชนิดพิเศษ กลุ่ม
การใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ การทดสอบสมบัติทางกล ความร้อน ไฟฟ้า
แสง เคมี การติดไฟ และการกั้นการแพร่ผ่าน เทอร์โมพลาสติก เทอร์โม
เซต อิลาสโตเมอร์ พอลิเมอร์ผสมและ (นาโน) คอมพอสิท พอลิเมอร์
ชีวภาพและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ บล็อกโคพอลิเมอร์ การ
นาไปใช้ประโยชน์ขั้นสูง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถเชื่อมโยงได้ระหว่างโครงสร้างและสมบัติและ
สมรรถนะของเทอร์ โ มพลาสติ ก เทอร์ โ มเซต และ อิ ล าสโตเมอร์
สามารถเลือกวัสดุพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์สาหรับการใช้งานที่จาเพาะ
เจาะจง
528314

เครื่องมือวัดและระบบควบคุม
2(2-0-4)
(Instrumentation and Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
วิชาบังคับร่วม : 528315 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบควบคุม

หลัก การเบื้องต้นของระบบเครื่องมือสาหรับการวัดและ
ระบบควบคุ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการขึ้ น รู ป พอลิ เมอร์ หั ว ข้ อ ที่
รวมอยู่ในวิชานี้ได้แก่ พื้นฐานการวัด หลักการทางาน และองค์ประกอบ
ของเครื่องมือวัดและระบบควบคุม เซ็นเซอร์ที่ใช้ในงานทางวิศวกรรม
ระบบการควบคุมและการปรับตั้งตัวแปรระบบการควบคุมต่างๆ การ
เขียนโปรแกรม พีแอลซีเบื้องต้น และระบบอัตโนมัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่ างๆ ต่ อ ไปนี้ อธิบ ายหลั ก พื้ น ฐานของการวัด เพื่ อ ให้ ได้ข้ อ มู ล ที่
ถูกต้องแม่นยา อธิบายหลักการทางานพื้นฐาน เปรียบเทียบข้อดี และ
ข้อจากัด ของเครื่องมือวัดต่างๆ และเลือกใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม
กับการใช้งานได้ที่สาคัญต่องานทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้ อธิบาย
หลักพื้นฐาน และ การปรับตั้งค่าตัวแปรของระบบควบคุมได้ สามารถ
ระบุเครื่องมือวัดและระบบควบคุมที่ใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ได้
528315 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบการควบคุม 1(0-3-3)
(Instrumentation and Control Systems Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 528314 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ วัด และระบบการควบคุ ม
เครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้ า นต่ า งๆ ต่ อ ไปนี้ สามารถอธิ บ ายหลั ก การท างานเบื้ อ งต้ น ของ
เครื่องมือวัด และระบบการควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปพอ
ลิเมอร์ สามารถเขียนรายงานการทดสอบอธิบายหลักการเหตุผลของแต่
ละการทดสอบ นาเสนอผลการทดสอบ และสรุปผลการทดสอบ
528316

หลักการขึนรูปพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Principles of Polymer Processing)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วิ ท ยกระแส พฤติ ก รรมการไหลของพอลิ เมอร์ ห ลอม
ความหนืด การวัดความหนืด ปัจจัย ที่มีผลต่อความหนืดในกระบวนการ
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ขึ้น รูป การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีการ
ผสมและคอมปาวน์ ดิง หลักการขึ้ นรูปพอลิเมอร์ในกระบวนการขึ้นรูป
ต่างๆ ได้แก่ การอัดรีด การฉีด การเป่า การกดอัด เทอร์โมฟอร์มมิ่ ง
การขึ้นรูปแบบหมุน ข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ
การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกกระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์แต่ละชนิด สามารถอธิบายวิธีการขึ้นรูป วิเคราะห์ปัญ หาที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการขึ้ น รู ป พอลิ เมอร์ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม
สามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการขึ้นรูปเพื่อให้
ได้ผลิตภัณ ฑ์ที่มีสมบัติตามความต้องการของผุ้ใช้งาน โดยบู รณาการ
ความรู้จากการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติของพอลิเมอร์
และ ปัจจัยที่ใช้ในการขึ้นรูป
528317

การอัดรีดพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Extrusion)
วิชาบังคับก่อน : 528316 หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์
ประเภทของเครื่องอัดรีด ส่วนประกอบของเครื่องอัดรีด การ
วิเคราะห์กระบวนการอัดรีด ประเภทของสกรู เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่
ชีทและฟิล์มแบบหล่อ ฟิล์มแบบเป่า การอัดรีดท่อและหลอด การอัดรีด
โฟร์ไฟท์ การหุ้มสวดและเคเบิล การปั่นเส้นใยแบบหลอม การอัดรีด
ร่วม การแก้ปัญหาสาหรับกระบวนการอัดรีด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถบอกความแตกต่างของประเภทของเครื่อง
อัดรีด เลือกแบบสกรูที่เหมาะสมในการใช้งาน เลือกดายด์ที่เหมาะสม
ส าหรั บ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกระบวนการอั ด รี ด บอกขั้ น ตอนใน
กระบวนการขึ้ น รู ป แบบอั ด รี ด ประเภทต่ า งๆ บอกแนวทางในการ
แก้ปัญหาในเบื้องต้นสาหรับกระบวนการอัดรีด
528318

ปฏิบัติการขึนรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing laboratory I)
วิชาบังคับร่วม : 528317 การอัดรีดพอลิเมอร์

1(0-3-3)

การศึกษาสมบัติทางกระแสวิทยาโดยใช้แคปิลารีรีโอมิเตอร์
การทดลองเกี่ยวกับการอัดรีดโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การทา
พอลิเมอร์คอมพาวนด์โดยใช้เครื่องผสมภายในและเครื่องอัดรีดแบบสกรู
คู่ การอัดรีดฟิล์มชนิดเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบการอัดรีดเป่าขึ้นรูป
โปรแกรม PICAT
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถในการใช้เครื่องแคปิลารีรีโอมิเตอร์ เครื่องผสม
ภายใน เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ การขึ้นรูปฟิล์ม
แบบเป่า การขึ้นรูปผลิตภั ณ ฑ์โดยใช้ก ารอัดรีดเป่ าขึ้นรูป และการใช้
โปรแกรม PICAT ในการจาลองการขึ้นรูปเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
528319

การออกแบบหัวรีด
2(2-0-4)
(Die Design)
วิชาบังคับก่อน : 528317 การอัดรีดพอลิเมอร์ 525206 การเขียน
แบบวิศวกรรม 2
วิชาบังคับร่วม : 528320 ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด
วิชานี้จะทบทวนหลักทฤษฏีและข้อปฏิบัติทางวิศวกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบหั ว รี ด โดยจะครอบคลุ ม ถึ ง ข้ อ พิ จ ารณา
พื้นฐานในการออกแบบหัวรีดและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับงานอัด
รีดพลาสติก ทั้งนี้หัวข้อที่ให้ความสาคัญได้แก่ สมการพื้นฐานเกี่ยวกับ
การไหลของพลาสติกหลอมผ่านช่องแคบรูปทรงต่างๆ การออกแบบหัว
รีดที่มีช่องทางออกเป็นรูปร่างต่างๆ ได้แก่ หัวรีดกลม แบน ท่อกลวง
และ รูปร่างอื่นๆ รวมถึง การออกแบบหัวรีดสาหรับการเคลือบ และ
การอัดรีดร่วม และอุปกรณ์รับออกที่ใช้ร่วมกับการอัดรีดที่จาเพราะกับ
ผลิตภัณฑ์อัดรีดต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อธิบายกระบวนการสร้างหัวรีดได้ จาแนกประเภท
ของหัวรีด และ ทราบข้อพิจารณาที่จาเป็นสาหรับการออกแบบ และ
หน้าที่ของ ชิ้นส่วนองค์ป ระกอบของหัวรีด ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน
องค์ ป ระกอบ และ กระบวนการ เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามต้ อ งการ
ประยุก ต์ใช้ ความรู้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรา
ศาสตร์ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้
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528320

ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด
1(0-3-3)
(Die Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 528317 การอัดรีดพอลิเมอร์ 525206 การเขียน
แบบวิศวกรรม 2
วิชาบังคับร่วม : 528319 การออกแบบหัวรีด
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบหั ว รี ด เป็ น วิ ช าเสริ ม ส าหรั บ วิ ช า
528319 การออกแบบหัวรีด นักศึกษาจะทาโครงงานการออกแบบหัว
รีดโดยใช้หลักการออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ชิ้นงาน หัวรีด
และ การเขี ย นแบบทางวิ ศ วกรรม รวมถึ ง การใช้ เครื่ อ งมื อ ทาง
วิศวกรรมสมัยใหม่ที่จาเป็น ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเชิงวิศวกรรม
เพื่อวิเคราะห์การไหลของพอลิเมอร์หลอมผ่านช่องการไหลรูปแบบต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อ่านแบบวิศวกรรมของหัวรีดได้ ดาเนิ นการทวน
วิ เคราะห์ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ และใช้ ข้ อ มู ล การหดตั ว ของ
พลาสติก ที่หาได้ในการออกแบบหัวรีดเพื่อผลิตชิ้นงานได้ ดาเนินการ
และวิเคราะห์ผลของจาลองการไหล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ได้ หาข้อมูลที่จาเป็นต่อการออกแบบหัวรีดได้ ใช้เทคนิค ทัก ษะ และ
เครื่องมือสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้
528321

การฉีดขึนรูปพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Injection Molding of Polymer)
วิชาบังคับก่อน : 528316 หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์
องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด ได้แก่ หน่วย
ฉีด หน่วยยึด แม่พิมพ์ ระบบส่งกาลังและระบบควบคุม พื้นฐานการ
ออกแบบแม่พิมพ์ ตัวแปรสาคัญในการขึ้นรูป ได้แก่ ความดัน อุณหภูมิ
ความเร็ว ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมบัติของชิ้นงานฉีด ลักษณะ
โครงสร้างทางสัณ ฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด กระบวนการฉีดแบบใช้แก๊
ซช่วย กระบวนการฉีดทับ กระบวนการฉีดโฟม และกระบวนการฉีดโดย
เทคนิคพิเศษอื่นๆ ปัญหาและการแก้ ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นในชิ้นงานฉีด
การอภิปรายความรู้ใหม่ในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด การทัศนศึกษาใน
โรงงานฉีดขึ้นรูป
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การอธิบายหน้าที่และความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบในเครื่องฉีด

กลไกการทางานของเครื่องฉีด มีพื้นฐานความรู้สาหรับการออกแบบ
แม่ พิ ม พ์ ฉี ด สามารถอภิ ป รายและวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โครงสร้าง สมบัติของชิ้นงานฉีด และปัจจัยการฉีดขึ้นรูปได้ สามารถ
วิเคราะห์ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น จริงจากกระบวนการฉีดขึ้น รูปพอลิเมอร์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
ของชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการขึ้นฉีดขึ้นรูปได้
528322

ปฏิบัติการขึนรูปพอลิเมอร์ 2
1(0-3-3)
(Polymer Processing Laboratory II)
วิชาบังคับร่วม : 528321 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์
การใช้เครื่องฉี ดและการตั้งค่าตัวแปรต่ างๆ ในเครื่องฉี ด
การศึกษาชนิดของข้อบกพร่องของชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปแบบฉีด
ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไขข้ อ บกพร่อ งของชิ้ น งานที่ ได้ จ ากการขึ้ น รู ป แบบฉี ด
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้ นงานฉีด การขึ้น
รูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง การวัดความหนืดของยาง การผสมและการขึ้น
รูปยาง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ ตั้งค่าพารามิเตอร์และใช้เครื่องฉีดเพื่อฉีดให้ได้ชิ้นงานที่มี
คุณ ภาพได้ตามมาตรฐานของโรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไป ปรับตัวแปร
เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีสมบัติเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชิ้นงานฉีด โดยสามารถบอกสาเหตุและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องทั่วไป
ที่พบในชิ้นงานฉีดโดยการใช้โปรแกรม แบบจาลองได้ ขึ้นรูปชิ้นงานโดย
กระบวนการเทอร์โมฟอร์มมิ่ง ได้ วัดความหนืดของยางได้ ผสมและขึ้น
รูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ได้
528411

การออกแบบแม่พิมพ์
3(3-0-6)
(Mold Design)
วิชาบังคับก่อน : 528321 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ 525206 การเขียน
แบบวิศวกรรม 2
วิชาบังคับร่วม : 528412 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์
หลักเบื้องต้นของออกแบบเชิงวิศวกรรมสาหรับแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก การประมาณต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ เ หมาะสมส าหรั บ งานฉี ด ขั้ น ตอนการออกแบบแม่ พิ ม พ์ ชนิ ด
โครงสร้ า ง ชิ้ น ส่ ว นองค์ ป ระกอบมาตรฐานและหน้ า ที่ ข องแม่ พิ ม พ์
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การออกแบบทางวิ่งแบบสมดุ ล การออกแบบประตู ฉี ด ช่อ งระบาย
อากาศ ระบบหล่อเย็น และ ระบบกระทุ้งชิ้นงาน การวิเคราะห์การหด
ตัวของชิ้นงาน การแก้ปัญหางานฉีด การเลือกวัสดุสาหรับทาแม่พิมพ์
และการดูแลรักษาแม่พิมพ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้ านต่ า งๆ ต่ อ ไปนี้ อธิบ ายกระบวนการสร้างแม่ พิ ม พ์ ฉี ด ได้ จ าแนก
ประเภทของแม่ พิ ม พ์ และ ทราบข้ อ พิ จ ารณาที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การ
ออกแบบ และหน้าที่ ของชิ้ น ส่ วนองค์ ป ระกอบของแม่พิ ม พ์ ประเมิ น
ราคาชิ้นงาน และ แม่พิมพ์ รวมถึงเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ได้
ออกแบบระบบ ชิ้น ส่ วนองค์ ป ระกอบ และ กระบวนการ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามต้ อ งการ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรราศาสตร์ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมได้
528412

ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์
1(0-3-3)
(Mold Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 528321 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ 525206 การเขียน
แบบวิศวกรรม 2
วิชาบังคับร่วม : 528411 การออกแบบแม่พิมพ์
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบแม่ พิ ม พ์ เป็ น วิ ช าเสริ ม ส าหรั บ วิ ช า
528411 การออกแบบแม่พิมพ์ นักศึกษาจะทาโครงงานการออกแบบ
และสร้างแม่พิมพ์ฉีดที่สมบูรณ์ โดยการทาโครงงานนี้จะทาให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรง ตั้งแต่ การวิ เคราะห์ชิ้นงาน แม่พิมพ์ และ การ
เขี ย นแบบทางวิศ วกรรม หลั ก เบื้ อ งต้ น ของออกแบบเชิ งวิ ศ วกรรม
รวมถึง การใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมสมัย ใหม่ที่จาเป็น ได้แก่ การใช
คอมพิวเตอร์ช่วยเชิงวิศวกรรม และเทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อ่านแบบวิศวกรรมของแม่พิมพ์ได้ ดาเนินการทวน
วิ เคราะห์ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ และใช้ ข้ อ มู ล การหดตั ว ของ
พลาสติกที่หาได้ในการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นงานได้ ดาเนินการ
และวิเคราะห์ผลการจาลองการไหล การอัดคงค้างความดัน และ การ

หล่อเย็น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยได้ แปรผลการวิเคราะห์การ
หดตัวและการบิดเบี้ยวของชิ้นงานได้หาข้อมูลที่จาเป็นต่อการออกแบบ
แม่ พิ ม พ์ ไ ด้ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทั ก ษะ และเครื่ อ งมื อ สมั ย ใหม่ ที่ จ าเป็ น ต่ อ
ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้
528413 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
3(3-0-6)
การเลือกสรรวัสดุ
(Plastic Product Design and Materials Selection)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักเบื้องต้นของออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ การใช้ ง านด้ า นต่ า งๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์กับกระบวนการขึ้นรูปพอ
ลิเมอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการสร้าง
ชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว รวมถึงการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม พอลิ
เมอร์กลุ่มต่างๆ สมบัติของพอลิเมอร์ หลักเบื้องต้นของการเลือกสรร
วัสดุ แผนภู มิ ก ารเลือ กสรรวัสดุ ดั ชนี วัส ดุ แหล่ งข้อมู ล ของวัส ดุ การ
เลือกวัสดุที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายขั้ น ตอนการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
สามารถเสนอตั ว อย่ า งการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการขึ้นรูป รวมทั้งสามารถอธิบายการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิง่ แวดล้อม ผู้เรียนสามารถระบุจุดสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานด้านต่างๆ ผู้เรียนสามารถอธิบายสมบัติสาคัญ
ของพอลิเมอร์ ผู้เรียนสามารถคัดเลือกวัสดุโดยใช้ดัชนีวัสดุและแผนภูมิ
การเลือกวัสดุ สามารถออกแบบผลิตภัณ ฑ์อย่างง่ายและเลือกวัสดุได้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผ่านโครงงานขนาดเล็ก
528414

เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
1(1-0-3)
(Pre- Polymer Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัยสาหรับโครงงานวิจัยวิศวกรรมพอลิเมอร์
วิธีก ารค้ น คื น สารสนเทศ การใช้ โปรแกรมEndNote การเตรีย มสื่ อ
Power Point สาหรับการนาเสนองาน การเขียนรายงานและวิธีการ
เขียนเอกสารอ้างอิง การอ่านจับใจความบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
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การอบรมการใช้เครื่องขึ้นรูปและเครื่องทดสอบสมบัติทางกล ข้อควร
ปฏิบัติและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังนี้ สามารถสืบค้นคืนสารสนเทศ ใช้โปรแกรม EndNote
เตรียมสื่อ Power Point สาหรับการนาเสนองาน รู้จักวิธีเขียนรายงาน
และเขี ย นเอกสารอ้างอิ งได้ ถู ก ต้อ งตามหลั ก การ รู้จั ก วิ ธีก ารอ่ านจั บ
ใจความบทความวิชาการภาษาอังกฤษ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และ
อัน ตรายที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การท างานในลั ก ษณะต่างๆได้ส ามารถเลื อ ก
อุปกรณ์ป้องกันภัยที่เหมาะสมกับลักษณะของการเกิดอันตรายได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จ าแนกการบาดเจ็ บ และเลื อ กใช้ วิ ธี ป ฐมพยาบาลที่
เหมาะสมเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บาดเจ็บ และ มีจิตสานึกเรื่อง
ความปลอดภัยของตนเอง ร่วมงาน และสิ่งแวดล้อม

528415
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โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
3(0-6-0)
(Polymer Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 528414 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
ฝึก แก้ ปัญ หาทางวิศ วกรรมพอลิเมอร์ และการใช้ค วามรู้
พื้นฐานจากรายวิชาชีพบังคับวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่มีความสัมพันธ์กันทั้ง
ทางด้านกระบวนการขึ้นรูป โครงสร้างและศักยภาพของพอลิเมอร์มาใช้
ในการแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังนี้ แก้ ปัญ หาที่สาคัญ ในวิศวกรรมพอลิเมอร์ ทั้งประเด็น
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร์ รายงานผลการด าเนิ น
โครงงานในรูปแบบของรายงานและนาเสนอข้อมูลแบบปาก
528416

วิศวกรรมความปลอดภัย
4(4-0-8)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั ก การเกี่ ย วกั บ ชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และการ
ป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อ ม อันตรายจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากอัคคีภัย การปะทุ
และวิธีป้องกัน ความปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษและปะทุได้ อันตราย
จากความร้อ นและการท างานที่ อุ ณ หภู มิ สูง กฎหมายเกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัย หลักการจัดการเรื่องความปลอดภัยในการทางาน สาระสาคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและหลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม

การตรวจสอบพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Characterization)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นของการแยกและการสกัด การตรวจสอบ
โครงสร้างทางเคมีและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคทางความ
ร้อน (DSC TGA และ DMA) สเปกโตรสโคปี (UV, X-ray, fluorescent
and IR) และไมโครสโคปี การตรวจสอบน้ าหนั ก โมเลกุ ล และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟี (SEC
และ HPLC)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อธิบายหลักการแยกและการสกัด อธิบายหลักการ
ของเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีและสัณ ฐานวิทยา
ของพอลิ -เมอร์ บ รรยายหลั ก การตรวจสอบน้ าหนั ก โมเลกุ ล และ
องค์ ป ระกอบในพอลิ เมอร์ วิเคราะห์ แ ละเลื อกวิธี ที่ เหมาะสมในการ
ตรวจสอบพอลิเมอร์ตัวอย่างที่ยกเป็นกรณีศึกษา
528433

สารเติมแต่งและการดัดแปรพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Additives and Modification)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั ก การทั่ ว ไปในการดั ด แปรพอลิ เ มอร์ ประเภทของ
สารเติมแต่ง พฤติกรรมทางกายภาพของสารเติมแต่ง การคอมพาวนด์
พอลิเมอร์และสารเติมแต่ง ประเด็นความสัมพันธ์ ระหว่างสารเติมแต่ง
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กับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมทางกายภาพของ
สารเติมแต่ง และนาเสนองานวิจัยเกี่ยวกับสารเติมแต่ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนจะสามารถบอกหน้าที่
ของสารเติมแต่งแต่ละชนิด เลือกประเภทของสารเติมแต่งให้ เหมาะสม
กั บ การใช้ ง าน บอกวิ ธี ในการเติ ม สารเติ ม แต่ ง ในพอลิ เมอร์ อธิ บ าย
เอกสารข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ของสารเคมี และสามารถอธิบ ายการ
ละลายของสารเติมแต่งในพอลิเมอร์และการสูญเสียของสารเติมแต่งใน
พอลิเมอร์
528434

พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท
3(3-0-6)
(Polymer Blends and Composites)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้เบื้ องต้ นเกี่ ย วกั บ พอลิเมอร์ผ สม เทอร์โมไดนามิ ก
ของพอลิ เมอร์ ผ สม การส่ ง เสริ ม สภาพเข้ า กั น ได้ แ ละการผสมแบบ
เกิดปฏิกิริยา การผสมพอลิเมอร์ผสม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติ
และประสิ ทธิภ าพของพอลิ เมอร์ผสม การเพิ่ มความเหนีย วของพอลิ
เมอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์คอมโพสิท กระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์คอมโพสิท สมบัติและประสิทธิภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิท
พอลิ -เมอร์ ค อมโพสิ ท ที่ เ สริ ม แรงด้ ว ยเส้ น ใย การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์สมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิท การ
ค้นคว้า การทารายงาน และนาเสนองานวิจัยด้านพอลิเมอร์ผสมและพอ
ลิเมอร์ค อมโพสิท รวมถึงการศึ ก ษาดู งานในโรงงานผลิต ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้ านต่ า งๆ ต่ อ ไปนี้ อธิบ ายความเข้ ากั น ได้ ข องพอลิ เมอร์ผ สมโดยใช้
ความรู้ทางเทอร์โมไดนามิก บรรยายการเลือกวิธีส่งเสริมสภาพเข้ากันได้
ของพอลิเมอร์ผสมได้อย่างเหมาะสม อธิบ ายผลกระทบของการผสม
สัณฐานวิทยาและชนิดของพอลิเมอร์ที่นามาผสมต่อประสิทธิภาพการใช้
งานของพอลิเมอร์ผสม ระบุวิธีก ารเพิ่ มความเหนีย วให้แก่ พอลิเมอร์
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิท บรรยาย
การผลิ ต คอมโพสิ ท ด้ ว ยกระบวนการผลิ ต แบบต่ า งๆ ใช้ ส มการที่
เกี่ยวข้องในการทานายสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิท

528435

การทาคอมพาวนด์พอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Compounding)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กลไกพื้นฐานของการผสม การผสมแบบแตกตัว การผสม
แบบกระจายตัว เครื่องผสม การคอม พาวนด์ในเครื่องผสมภายใน
การคอมพาวนด์ในเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การคอมพาวนด์ในเครื่อง
อัดรีดแบบ สกรูคู่ การทาคอมพาวนด์พอลิเมอร์ และนาเสนองานวิจัย
เกี่ยวกับการทาคอมพาวน์พอลิเมอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นรายวิ ช านี้ ผู้ เรี ย นจะสามารถบอก
ความหมายของการผสมแบบแตกตัวและกระจายตัว อธิบายหลักการ
และขั้นตอนการผสมในเครื่องผสมภายในและเครื่องอัดรีด เลือกเทคนิค
การผสมที่เหมาะกับระบบการทาคอมพาวนด์พอลิเมอร์ และสามารถ
กาหนดขอบเขตตัวแปรการขึ้นรูปในการทาคอมพาวนด์พอลิเมอร์
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วัสดุเส้นใยเสริมแรง
3(3-0-6)
(Fiber Reinforced Materials)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประเภทของเส้นใยเสริมแรง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุพอลิ
เมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย กลศาสตร์จุลภาค สมบัติ และ
การทดสอบ ตัวอย่างการออกแบบและการขึ้นรูปวัสดุเส้นใยเสริมแรง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ สามารถบอกชนิด และสมบัติของเส้นใยที่ใช้ในการผลิตวัสดุ
เสริมแรงได้ สามารถบอกกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบเสริมแรง
ด้ ว ยเส้ น ใยได้ สามารถอธิ บ ายสมบั ติ และวิ ธี ท ดสอบของวั ส ดุ เชิ ง
ประกอบเสริมแรงได้ สามารถเลือกชนิดของเส้นใย และกระบวนการ
ผลิตวัสดุเส้นใยเสริมแรงได้
528437

วัสดุเคลือบผิว
3(3-0-6)
(Surface Coatings)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการเบื้องต้นและเทคนิคการเคลือบผิว วัสดุเคลือบผิว
อิ น ทรี ย์ วั ส ดุ เคลื อ บผิ ว ไอระเหยเคมี และ วั ส ดุ เคลื อ บผิ ว ไอระเหย
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กายภาพ กลไกการยึดติดและสมดุลการแผ่เป็นฟิล์มบางของของเหลว
องค์ประกอบของวัสดุเคลือบผิวอินทรีย์ สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สารยึด พอลิเมอร์ ตั วทาละลาย/ตัวกลาง สารให้ สี สารเติมแต่ง วัส ดุ
เคลือบผิวแบบใช้น้า แบบใช้ตัวทาละลาย และแบบเป็นผง สมบัติการ
ไหล เทคนิคการผสมและการทาให้กระจาย เทคนิคการเคลือบผิวหน้า
การเกิดฟิล์ม และการแห้งตัว การทดสอบวัสดุเคลือบผิว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถอธิบายหน้าที่หลักที่สาคัญของสารยึดพอลิ
เมอร์ ตัวท าละลาย/ตัวกลาง เม็ ดสี และสารเติ มแต่ง และเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม สามารถประมาณอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของสารยึด
พอลิเมอร์ ตัวทาละลาย และเม็ดสี เพื่อให้ได้สภาวะกระจายตัวที่ดีของ
เม็ดสี สามารถใช้หลักการพื้นฐานของ การเกิดสารละลาย การทาให้
เกิดการกระจายตัวและสมบัติการไหล การยึดติดและการเกิดฟิล์ม ใน
การทาให้ได้วัสดุเคลือบผิวที่มีสมบัติเหมาะสม และทาให้ฟิล์มยึดติดได้ดี
บนสับเสรท
528438

เทคโนโลยีของสารยึดติด
2(2-0-4)
(Technology of Adhesives)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎีการยึดติด ประเภทและองค์ประกอบของสารยึดติด
การเตรียมพื้นผิว การทดสอบสารยึดติดและการยึดติด การใช้ประโยชน์
สารยึดติดในอุตสาหกรรม ชนิดและลัก ษณะของเทปสารยึด ติด การ
ทดสอบเทปสารยึดติด กระบวนการผลิตเทปสารยึดติด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรี ย นควรมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ สามารถบอกชนิด และสมบัติของสารยึดติด และเทปสารยึด
ติดได้ สามารถบอกกระบวนการผลิตสารยึดติด และเทปสารยึดติ ดที่
สาคัญได้ สามารถวิเคราะห์การล้มเหลวของการยึดติดได้ สามารถเลือก
ชนิดสารยึดติด และเทปสารยึดติดสาหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้

528439

เทคโนโลยียาง
3(3-0-6)
(Rubber Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเคมีที่ใช้ในการผสม
ยาง ระบบการวัลคาไนซ์ยาง การคอมพาวนด์และการขึ้นรูปยาง การ
ทดสอบทางฟิ สิ ก ส์ข องยางและผลิต ภั ณ ฑ์ ย าง ยางผสม ยางเทอร์โ ม
พลาสติ ก และน าเสนองานวิ จั ย ด้ า นยาง รวมถึ ง การศึ ก ษาดู ง านใน
โรงงานที่เกี่ยวข้องกับยาง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนจะสามารถบอกสมบัติ
ของยางชนิดต่างๆ เลือกสารเติมแต่งที่เหมาะสมในสูตรยางคอมพาวนด์
บอกความแตกต่างของระบบการวัลคาไนซ์ยาง บอกขั้นตอนในการผสม
และการขึ้นรูปยางคอมพาวนด์ อธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดสอบสมบั ติ ข องยางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง และสามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างพลาสติก ยางและยางเทอร์โมพลาสติก
528440

ยางคอมโพสิท
3(3-0-6)
(Rubber Composites)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคนิคในการผลิตยางคอมโพสิท สารและเส้นใยเสริมแรง
การปรับปรุง และการวิเคราะห์พื้นผิวระหว่ างหน้า การเตรีย มและ
สมบัติของยางคอมโพสิทชนิดต่างๆ เทคโนโลยียางล้อ การทดสอบยาง
คอมโพสิท
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่ อสิ้ น สุดการเรีย นรายวิชานี้ ผู้เรีย นมีค วามเข้าใจ และ
สามารถอธิบายสมบัติ และขั้นตอนการเตรียมยางคอมโพสิทได้ สามารถ
เลือกใช้ยางคอมโพสิทให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้
528441

พอลิเมอร์สาหรับงานทางการแพทย์
3(3-0-6)
(Polymer for Medical Applications )
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นิย ามและชนิ ด ของวัสดุ พ อลิ เมอร์ที่ ใช้ ในทางการแพทย์
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สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ ปฏิกิริยาการตอบสนองและ
ความเข้ากันได้ในทางชีวภาพของวัสดุกับระบบชีวภาพ (ร่างกายมนุษย์)
วิ ธี ก ารทดสอบความเข้ า กั น ได้ การเสื่ อ มสภาพของวั ส ดุ ในสภาวะ
ชีวภาพ การนาพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น ในระบบ
ส่งถ่ายตัวยา ไหมเย็บแผล ระบบกระดูก ระบบสายตา ฯลฯ การค้นคว้า
ทารายงาน และนาเสนองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทัศน
ศึกษาในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้คาจากัดความของวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์
ได้ ระบุ ส มบั ติ ที่ ก าหนดและจ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ในการท าหน้ า ที่ ใน
ชีวภาพ บรรยายปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบชีวภาพต่อวัสดุพอลิ
เมอร์ทางการแพทย์ เลือกวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ที่ เหมาะสมต่อ
การประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และออกแบบ
วิธีการตรวจสอบ
สมบัติได้ นาเสนอและวิเ คราะห์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บวัสดุพอลิ
เมอร์ทางการแพทย์ได้
528442

การจัดการขยะพลาสติกและยาง
3(3-0-6)
(Plastic and Rubber Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การมีส่วนร่วมของพลาสติกและยางในสังคมสมัยใหม่ การ
ผลิต การใช้งาน และ การก าจัดขยะพลาสติกและยาง ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (การย่อย
สลายทางชีวภาพ การรีไซคลิง การเผา ฯลฯ) กระบวนการแยกขยะ
พลาสติกและยาง กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกและยาง สารเคมี
และพลังงานจากขยะพลาสติ ก และยาง วัฏ จัก รชี วิต และเทคโนโลยี
ทางเลือ กอื่น ๆ ในการจัดการขยะพลาสติ ก และยาง การค้ นคว้า ท า
รายงาน และนาเสนอหัวข้อที่น่าสนใจด้านการจัดการขยะพลาสติกและ
ยาง การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิ ชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ บรรยาย แยก และแนะนาวิธีที่เหมาะสมในการรี
ไซเคิลพลาสติกและยาง อธิบายความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจาก
การใช้พลาสติกและยาง วิเคราะห์ได้ว่าการใช้พลาสติกและยาง ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร วิเคราะห์ความสามารถในการย่อยสลาย
ทางชีวภาพของพลาสติกและยาง จากโครงสร้างทางเคมี บรรยายถึง
แนวทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรีไซเคิลวัสดุพลาสติก
และยาง บรรยายและแยกแยะชนิดของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน
ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น แนะนาพลาสติกที่ดีที่สุด
ในการผลิตเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ ประเมิน ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมส าหรับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง
528443

การสร้างชินงานต้นแบบ 3 มิติ
โดยการพิมพ์เชิงปฏิบัติการ
1(0-3-3)
(3D Printing Workshop)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาการสร้างชิ้ นงานต้น แบบ 3 มิ ติโดยการพิ ม พ์เชิ ง
ปฏิบัติก ารนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่หลัก การพื้นฐานของเทคโนโลยี
กระบวนการผลิ ต แบบเติ ม เนื้ อ วั ส ดุ หั ว ข้ อ ที่ ร วมอยู่ ใ นวิ ช านี้ ได้ แ ก่
หลัก การทางาน ความสามารถ และ ข้อจากั ด ของกระบวนการผลิต
แบบเติ ม เนื้ อ วั ส ดุ แ บบต่ า งๆ การปฏิ บั ติ ก ารจะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์ ตรงในการสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ได้ออกแบบขึ้นมาด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในปัจจุบัน
และแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อธิบายเปรียบเทียบถึงหลักการทางาน ความสามารถ
และข้อจากัดของ ข้อจากัด ของกระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุแบบ
ต่างๆ ระบุการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์
ชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติได้
528444

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2(2-0-4)
(Plastics Packaging Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์นี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ทั้ง
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการได้มา
ซึ่งผลิตภัณ ฑ์บรรจุภัณ ฑ์สุดท้ายที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
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หั ว ข้ อ ที่ ร วมอยู่ ใ นวิ ช านี้ ไ ด้ แ ก่ หน้ า ที่ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข้ อ พิ จ ารณา
ทางด้านเทคนิคและการค้า วัสดุพลาสติกหลักและสารเติมแต่งที่ใช้ใน
งานบรรจุภัณฑ์ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกที่ใช้สาหรับผลิตบรรจุภัณฑ์
สมบัติจาเพาะของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผลิตภัณ ฑ์แต่ละ
ชนิ ด การเติ ม การติ ด ฉลาก และการจั ด การบรรจุ ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สาหรับ
หารใช้งานด้านต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่า งๆ ต่อ ไปนี้ ระบุ คุ ณ ลั ก ษณะความต้อ งการของบรรจุภั ณ ฑ์ ที่
เฉพาะตามผลิตภัณฑ์ได้ เลือกวัตถุดิบ สารเติมแต่ง และกระบวนการขึ้น
รูปสาหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ได้
528445

เทคโนโลยีสิ่งทอ
3(3-0-6)
(Textile Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทน าเกี่ ย วกั บ สิ่ งทอ การจ าแนกชนิ ดของเส้ น ใย สมบั ติ
ของเส้นใย กระบวนการขึ้นรูปเส้นใย ชนิดและคุณลักษณะของเส้นด้าย
การทอ กระบวนการเตรียมสิ่งทอ การย้อมสี การตกแต่ง การทดสอบสิ่ง
ทอ สั ญ ลั ก ษณ์ ในการดู แ ลสิ่ งทอ การประยุ ก ต์ ใช้ ง านสิ่ งทอส าหรั บ
เทคโนโลยีใหม่ และนาเสนองานวิจัยด้านสิ่งทอ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นรายวิ ช านี้ ผู้ เรี ย นจะสามารถบอก
คุณสมบัติของเส้นใย เลือกกระบวนการขึ้นรูปสาหรับเส้นใย บอกชนิด
และกระบวนการการผลิตเส้นด้าย อธิบายกระบวนการทอ การเตรียม
สิ่งทอ การย้อมสี การตกแต่ง และการทดสอบสิ่งทอ บอกความหมาย
ของสั ญ ลั ก ษณ์ ในการดู แ ลสิ่ งทอและการประยุ ก ต์ ใช้ งานของสิ่ ง ทอ
สาหรับเทคโนโลยีใหม่
528446

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานทางด้าน
3(2-3-7)
วิศวกรรมสาหรับวิศวกรพอลิเมอร์
(Introduction to Computer Aided Engineering
for Polymer Engineers)

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ค อมพิ วเตอร์ช่ ว ยในงาน
วิศวกรรมสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการผลิตขึ้นรูป
โดยเน้นในด้านของทฤษฏีและเทคนิคในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
แก้ ปั ญ หาทางด้ า นในกระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ อลิ เมอร์ เพื่ อ ให้
นักศึกษาเข้าใจถึงสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้ า นต่ า งๆ ต่ อ ไปนี้ อธิ บ ายหลั ก การและขั้ น ตอนพื้ น ฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสร้างแบบจาลองของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
ใช้ ค อมพิ วเตอร์ ช่ วยในการวิ เคราะห์ ค วามเสี ย หายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้
ด าเนิ น การการจ าลองและวิ เ คราะห์ ก ารไหลของพอลิ เ มอร์ ใ น
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่างๆ ได้
528447

พอลิเมอร์สาหรับงานทางอิเลคทรอนิคส์ 2(2-0-4)
(Polymer for Electronic Applications)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการพื้นฐานของสมบัติการเป็นฉนวนและการนาไฟฟ้า
ของวัสดุอโลหะและวัสดุพอลิเมอร์ สมบัติทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์ ปะจุ
ไฟฟ้าสถิตย์และการควบคุม อิทธิพลของอุณหภูมิและความถี่ต่อสมบัติ
ทางไฟฟ้า ผลของการเสื่อมสภาพต่อสมบัติทางไฟฟ้า การทดสอบสมบัติ
ทางไฟฟ้า การใช้งานและการพัฒนาถึงปัจจุบัน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่ างๆ ต่ อไปนี้ สามารถอธิบ ายเชิ งเปรีย บเที ย บสมบั ติ ความเป็ น
ฉนวนและการนาไฟฟ้าของวัสดุพอลิเมอร์ได้
528448

การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
2(2-0-6)
(Polymer Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั ก การพื้ น ฐานของการออกแบบวิ ศ วกรรมและการ
ประยุ ก ต์ใช้ในการพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ พอลิเมอร์ ชนิดใหม่ นักศึกษาจะ
ร่วมกันเป็นกลุ่มในการทาโครงงานการออกแบบทางวิศวกรรม

497
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ มีทักษะการออกแบบทางวิศวกรรมสาหรับผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ และทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
528449

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปนี้ มีความสามารถในการค้นคว้า สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์
528495

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา กระบวนการ
และขั้น ตอนของสหกิ จ ศึก ษา ระเบีย บข้อบั งคั บที่ เกี่ ย วข้องกั บสหกิ จ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธี ก ารเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน ทั ก ษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถาน
ประกอบการ

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ
4. นัก ศึกษามีทัก ษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการทางาน
528496

สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิช าบั งคั บ ก่ อ น : รายวิช าที่ ส าขาวิ ช าก าหนดและรายวิช า 528495
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 และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิ จ กรรมการสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึก ษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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528497

สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 528496 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็น พนักงานชั่วคราว 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
สถานประกอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
528498

สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 528497 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค

การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช ากาหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
528499

โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์
9 หน่วยกิต
(Polymer Engineering Professional Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานทางวิ ศ วกรมพอลิ เ มอร์ โดย
นัก ศึกษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มี
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
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ดังนี้ แก้ปัญหาที่สาคัญในอุตสาหกรรมที่เกี่ย วข้องกั บวิศวกรรม
พอลิ เมอร์ ทั้ ง ประเด็ น ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร์
รายงานผลการด าเนิ น โครงงานในรู ป แบบของรายงานและน าเสนอ
ข้อมูลแบบปาก
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Engineering Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลลูลัส 3
ทบทวนการแปลงลาปลาซและการแปลงย้ อ นกลั บ
อนุกรมฟูเรียร์ อินทิกรัลฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์และการแปลงย้อนกลับ
พื้นฐานทางพีชคณิตเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ระบบไอเกน การวิเคราะห์
ตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันแอนาลิติก ทฤษฎีของค่าเรซิดิว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรีย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานที่ ใช้ งานทั่ วไปใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เรียนสามารถนาเทคนิคการแปลงลาปลาซ
อนุกรมฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์ พีชคณิตเชิิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ การ
วิเคราะห์เชิงซ้อน มาใช้แก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าได้
529201 วงจรไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electric Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
อุ ป กรณ์ ในวงจรไฟฟ้ า การวิ เคราะห์ แ บบโนดและการ
วิเคราะห์ แ บบเมซ ทฤษฎี ของวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ ย วน า
ความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง แผนภาพเฟสเซอร์
วงจรไฟฟ้ากาลัง ระบบไฟฟ้า 3 เฟส
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้อุปกรณ์พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย
แหล่งจ่ายไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนา และตัวเก็บประจุ สามารถ
อธิ บ ายลั ก ษณะสมบั ติ ท างไฟฟ้ า ได้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ วงจรรูป แบบต่าง ๆ ทั้ งวงจรไฟฟ้ ากระแสตรง กระแสสลั บ
วงจรอันดับหนึ่ง วงจรอันดับสอง และวงจรไฟฟ้าสามเฟส และสามารถ
คานวณกาลังไฟฟ้าทั้งในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

529203 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์
1(0-3-3)
(Circuits & Devices Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ วงจรไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ใน
วิชาวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน และสร้างทักษะในการใช้
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้ เรีย นรู้ลั ก ษณะสมบั ติท างไฟฟ้ าและอุป กรณ์
พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะการใช้งานเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าขั้นพื้นได้ได้อย่างคล่องแคล่ว
529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า
อุ ป ก รณ์ ส าร กึ่ งตั วน า กั บ คุ ณ ส ม บ ติ ต่ าง ๆ ข อ ง
กระแสไฟฟ้ า -แรงดั น ไฟฟ้ า และความถี่ การวิเคราะห์ แ ละออกแบบ
วงจรต่างๆ ของไดโอด ทรานซิสเตรอ์โครงสร้างต่าง ๆ เช่น BJT MOS
CMOS และ BiCMOS วงจรขยายเชิงปฏิบัติก าร และการประยุกต์ใช้
งานต่าง ๆ รูปแบบของแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการทางานและลักษณะสมบัติทั่วไป
ทางไฟฟ้ าของอุป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ขั้ น พื้ น ฐาน สามารถเข้ าใจการ
ทางานของวงจรขยายสัญญาณรูปแบบต่าง ๆ และหลักการทางานของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงได้
529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1(0-3-3)
(Engineering Electronics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529203 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ และ 529204
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมความรู้
ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ และฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ท างวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับลักษณะสมบัติ
ของวงจรและอุปกรณ์ที่ทาการทดลอง

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการทางานและลักษณะสมบัติ
ทางไฟฟ้ าของอุ ปกรณ์ อิเล็ก ทรอนิก ส์ก าลัง สามารถอธิบ ายหลัก การ
ทางานของวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ได้

529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electromagnetic Fields)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
สนามไฟฟ้ า สถิ ต ตั ว น าและไดอิ เล็ ก ทริ ก ความจุ ไฟฟ้ า
กระแสการพาและกระแสการนา ความต้านทานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
สถิต วัสดุไฟฟ้า ความเหนี่ยวนาทางแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่เปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ในหัวข้อต่างๆ สมการแมกซ์เวลล์ และการประยุกต์ใช้งานสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าในงานวิศวกรรมได้

529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Machines)
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า และ 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงาน
และพลังงานร่วม หม้อแปลงเฟสเดียวและสามเฟส หลักการเครื่องจักรกล
หมุ น เครื่อ งจัก รกลไฟฟ้ ากระแสตรง โครงสร้ างเครื่อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
กระแสสลับ เครื่องจักรกลซิงโครนัส เครื่องจักรกลแบบเหนี่ยวนาสามเฟส
และเฟสเดียว การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการทางานและลักษณะสมบัติ
ทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ สามารถอธิบายหลักการ
ทางานและเข้าใจหลักการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า

529207 ดิจิทัลลอจิก
3(2-3-7)
(Digital Logic)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบเลขฐาน รหัสต่างๆ พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจร
ผสม เทคนิคการลดฟังก์ชัน ไอซีตระกูลที ทีแอล อินพุตด้วยสวิตช์ การ
แสดงผลด้วยแอลอีดี การออกแบบวงจรตรรกชนิดซิงโครนัสซีเควนเชียล
แผนภาพ สถานะของวงจร การออกแบบวงจรตรรกชนิดอะซิงโครนัสซี
เควนเชียล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจระบบเลขฐาน ลักษณะสมบัติ
ของลอจิกเกต การลดรูปฟังก์ชัน สามารถวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ผสมและวงจรตรรกชนิดซีเควนเชียลได้
529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4(4-0-8)
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ลัก ษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ทางด้านอิเล็ก ทรอนิก ส์ก าลัง
วงจรแปลงผันเอซีเป็นดีซี วงจรแปลงผันดีซีเป็นดีซี วงจรแปลงผันเอซี
เป็นเอซี วงจรแปลงผันดีซีเป็นเอซี

529210 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรไฟฟ้า
2(1-3-5)
(Numerical Methods for Electrical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการเชิง
เส้นและไม่เชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยการคานวณเชิงตัวเลข
การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การแก้
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การหาค่าไอเกนและ
เวกเตอร์ไอเกน การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ใช้
โปรแกรม เช่น MATLAB, Scilab, C, Java และ Python
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทั่วไปของระเบียบวิธี
เชิ ง ตั ว เลขที่ ใช้ กั บ การแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ รู ป แบบต่ า ง ๆ ได้
สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหา
ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าได้
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529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง
4(4-0-8)
(Circuit Analysis and Filters)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า และ
529201 วงจรไฟฟ้า
วงจรคู่ควบทางแม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรด้วยเทคนิคผล
การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูริเยร์และการประยุกต์ ผลการแปลงฟูริเยร์
และการประยุกต์ ผลตอบสนองทางความถี่ เรโซแนนซ์อนุกรม เรโซแนนซ์
แบบขนาน ตัวกรองพาสซีฟ ตัวกรองแอกทีฟ วงจรข่ายสองทางเข้าออก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการวิเคราะห์วงจรด้วยเทคนิค
การแปลงลาปลาซและการแปลงฟูริเยร์ การวิเคราะห์วงจรที่มีการคู่ควบ
ทางแม่เหล็ก วงจรข่ายสองทางเข้าออก และการตอบสนองทางความถี่
ของวงจรได้
529212 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับวิศวกรไฟฟ้า 2(2-0-4)
(Computer Aided Design for Electrical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ย
ออกแบบในการเขี ย นผั งวงจร วิ เคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและ
กระแสสลับ การออกแบบและสร้างลายวงจรพิมพ์ มีการออกแบบและ
สร้างวงจรไฟฟ้าประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานประจาวิชา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรีย นรู้ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบวงจร วิ เคราะห์ ว งจรไฟฟ้ า กระแสตรงและกระแสสลั บ
ออกแบบและสร้างลายวงจร ออกแบบและสร้างวงจรประยุกต์เป็นส่วน
หนึ่งของโครงงานประจาวิชา
529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental of Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
การวิเคราะห์วงจรดีซีและเอซีขั้นพื้นฐาน แรงดัน กระแส
และกาลังหม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
มอเตอร์และการใช้งาน แนวคิดของระบบสามเฟส วิธีการส่งกาลังไฟฟ้า
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานเบื้องต้น
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าดีซีและ
วงจรไฟฟ้ า เอซี พื้ น ฐาน หม้ อ แปลง ระบบไฟฟ้ า สามเฟส และ
เครื่องจัก รกลไฟฟ้าเบื้องต้น และสามารถอธิบายวิธีการส่งกาลังไฟฟ้า
และหลักการทางานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน
529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
1(0-3-3)
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
การฝึก ปฏิบัติเกี่ ย วการกั บเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้ า
วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ
ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า
ขั้นพื้ นฐาน เครื่องจั ก รกลไฟฟ้า และสามารถใช้งานเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าเบื้องต้นได้
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
ความรู้พื้นฐานโดยทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรแม่เหล็ก และหม้อแปลง
เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์ และวงจรอิ เล็ก ทรอนิกส์ ลอจิกเกตและ
ดิจิทัล ไอซีต่างๆ และระบบควบคุม
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้ เรีย นรู้แ ละเข้ าใจวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและ
กระแสสลั บ ขั้ น พื้ น ฐาน เครื่อ งจั ก รกลไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ลอจิกเกตและระบบควบคุม
529293 เครื่องจักรกลไฟฟ้าพืนฐาน
(Fundamental of Electrical Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
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3(3-0-6)

พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้า
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ส าหรั บ จุ ด มุ่ ง หมายพิ เ ศษ เซอร์ โ วมอเตอร์
เครื่องจักรกลไฟฟ้าสาหรับรถยนต์ เครื่องจักรกลไฟฟ้าสาหรับระบบราง
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจ พื้ น ฐานการท างานและ
ลั ก ษณ ะสมบั ติ ท างไฟฟ้ า ของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ชนิ ดต่ า ง ๆ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์พิเศษ เซอร์โวมอเตอร์ เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ และ เครื่องจักรกลไฟฟ้าสาหรับระบบรถไฟ
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-3)
(Electrical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
529295 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพืนฐาน
1(0-3-3)
(Fundamental of Electrical Machinery Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529293 เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
การฝึก ปฏิบัติ ก ารเกี่ ย วกั บเครื่องจัก รกลไฟฟ้า เพื่ อเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้ทักษะการทดลองพื้นฐานการทางานและลักษณะ
สมบัติทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เพื่อจุดประสงค์พิเศษ เซอร์โวมอเตอร์ เครื่องจักรกลไฟฟ้าสาหรับยาน
ยนต์ และ เครื่องจักรกลไฟฟ้าสาหรับระบบรถไฟ
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electricity and Electrical Machines)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2

4(4-0-8)

พื้ น ฐานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟ ฟ้ า
กระแสตรงและกระแสสลั บ วงจรแม่ เหล็ ก และหม้ อ แปลง พื้ น ฐาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานอุปกรณ์และวงจรอิเล็ก ทรอนิก ส์
ลอจิกเกทและดิจิทัล ไอซีต่างๆ
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้ เรีย นรู้แ ละเข้ าใจวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและ
กระแสสลั บ ขั้น พื้ น ฐาน วงจรแม่ เหล็ก และหม้อ แปลง เครื่อ งจัก รกล
ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และลอจิกเกต
529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพืนฐาน
1(0-3-3)
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ยวกั บ วงจรไฟ ฟ้ าก ระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกทและดิจิทัล ไอซี
ต่างๆ เพื่ อ เสริ ม ความรู้ท างทฤษฎี ของหั ว ข้อ ต่ างๆ ในวิช าไฟฟ้ าและ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรงและกระแสสลับขั้น พื้ นฐาน เครื่องจัก รกลไฟฟ้า อุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และลอจิกเกท
529299 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพืนฐาน
1(0-3-3)
(Fundamental of Electrical Machinery Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
การฝึก ปฏิ บั ติก ารเกี่ ย วกั บ เครื่อ งจัก รกลไฟฟ้ า เพื่อ เสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในรายวิชาไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับขั้นพื้นฐาน วงจรแม่เหล็กและ
หม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และลอจิกเกท
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529300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Instruments and Measurements)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม และ529211 การ
วิเคราะห์วงจรและตัวกรอง
หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า คุณลักษณะและการ
แยกประเภทของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด อุปกรณ์วัดแอนะลอก
และดิจิตอลที่ใช้ในการวัดแรงดันดีซี แรงดันเอซี กระแสไฟฟ้าดีซี และ
กระแสไฟฟ้าเอซี การวัดกาลัง ตัวประกอบกาลัง และพลังงาน การวัด
ความต้านทาน ความเหนี่ยวนา และความจุไฟฟ้า การวัดความถี่ คาบ
และช่ ว งเวลา สั ญ ญาณรบกวน ทรานส์ ดิ ว เซอร์ การสอบเที ย บ
เครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณ ลักษณะของเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานของการวัด และสามารถอธิบาย
หลักการทางานของอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า
529301 ระบบควบคุม
4(4-0-8)
(Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของระบบ ฟั งก์ ชัน ถ่ายโอน
แบบจาลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจาลองพลวัต
และการตอบสนองของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง
การควบคุมวงเปิดและวงปิด การควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิด
ของระบบควบคุมป้อนกลับ หลั กการและเงื่อนไขของการมีเสถียรภาพ
วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพ โลกัสของราก แผนภาพโบเด แผนภาพไนค
วิสต์ การออกแบบระบบควบคุม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบควบคุม สามารถพิสูจน์หาแบบจาลองของระบบทางกายภาพได้
สามารถดาเนิ นการตรวจสอบระบบว่ามีสมรรถนะที่ดีต ามที่ ต้องการ
หรือไม่ และสามารถออกแบบระบบให้มีสมรรถตามที่ต้องการได้ รวมถึง
สามารถวินิจฉัยการมีเสถียรภาพของระบบควบคุม เพื่อระบุเงื่อนไขการ
ทางานของระบบให้อยู่ในย่านที่ระบบมีเสถียรภาพ

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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาได้ เรีย นรู้และเข้าใจพื้ นฐานไมโครโปรเซสเซอร์
การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี และภาษาขั้ น สู ง ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ได้
529303 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1(0-3-3)
(Electrical Machines Laboratory )
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกลไฟฟ้าเครื่องจักรกล
ไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และเครื่ องจักรกล
เพื่อจุดประสงค์พิเศษ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหั วข้อต่างๆ ใน
วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Power Plant and Substation)
วิชาบังคับก่อน : 525460 ของไหลกับความร้อน
เส้นโค้งโหลด เส้นโค้งช่วงเวลาโหลดและตัวประกอบโหลด
แหล่งพลังงานและพลังงานทดแทน โรงจักรไฟฟ้ าพลังน้า โรงจักรไฟฟ้า
พลังไอน้า โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส
โรงจั ก รไฟฟ้ า เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล โรงจั ก รไฟฟ้ า พลั ง นิ ว เคลี ย ร์ การ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดในระบบไฟฟ้ากาลัง สถานีไฟฟ้า รูปแบบของ
สถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า แผนภาพสถานีไฟฟ้า การป้องกัน
ฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
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529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
4(4-0-8)
(High Voltage Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
การใช้ประโยชน์แรงดันสูงและแรงดันเกิ นในระบบไฟฟ้า
กาลัง การสร้างแรงดันสูงสาหรับใช้ในการทดสอบ เทคนิคการวัดแรงดัน
สูง สนามไฟฟ้ าและเทคนิ คการฉนวน การเสีย สภาพฉับ พลั น ในแก๊ ส
ในไดอิเล็กทริกของเหลวและในไดอิเล็กทริกของแข็ง การทดสอบวัสดุ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การป้องกันฟ้าผ่าการประสานสัมพันธ์การฉนวน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้เรีย นรู้และเข้าใจการสร้างแรงดันสูง เทคนิ ค
การวัดแรงดันสูง อธิบายหลักการของฉนวนไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ได้ การ
ทดสอบวัสดุ และการป้องกันฟ้าผ่า

529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical System Design)
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
พื้ น ฐานการออกแบบระบบไฟฟ้ า รหั ส และมาตรฐาน
อุปกรณ์ ไฟฟ้ า หลัก เกณฑ์ และมาตรฐานการติด ตั้งระบบไฟฟ้ า แบบ
แผนการจัดระบบจาหน่ายก าลั งไฟฟ้า แบบทางไฟฟ้ า การออกแบบ
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ระบบทางเดินไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือ
ไฟฟ้ า การค านวณโหลด การปรั บ ปรุ ง ตั ว ประกอบก าลั ง และการ
ออกแบบวงจรความจุไฟฟ้า การออกแบบสายล่อฟ้า การออกแบบวงจร
ควบคุมมอเตอร์ รายละเอีย ดของโหลด สายส่ง การจัดความสัมพันธ์
ของอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ระบบไฟฟ้ า ก าลั ง ฉุ ก เฉิ น การค านวณกระแส
ลัดวงจร การติดตั้งระบบต่อลงดินในระบบไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า
มาตรฐานการติ ด ตั้ ง ทางไฟฟ้ า การค านวณโหลด การปรั บ ปรุ ง ตั ว
ประกอบก าลั ง สามารถอธิ บ ายขั้ น ตอนการจั ด สั ม พั น ธ์ข องอุ ป กรณ์
ป้องกัน ระบบล่อฟ้าและระบบต่อลงดินได้

529308 การป้องกันและรีเลย์
4(4-0-8)
(Protection and Relay)
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้ากาลัง
สาเหตุ แ ละสถิ ติ ข องความผิ ด พร่ อ ง พื้ น ฐานของระบบ
ป้องกัน หม้อแปลงและอุปกรณ์ตรวจจับเครื่องมือวัด อุป กรณ์ป้องกั น
และการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง หน้าที่ของรีเลย์ป้องกัน มู ลฐานด้าน
การป้องกั นด้วยรีเลย์ ความต้องการรีเลย์ป้องกั น โครงสร้างและลักษณะ
เฉพาะของรีเลย์ การป้ องกั น แรงดันเกิ น การป้องกันกระแสเกิ นและ
ความผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันสาย
ส่งด้วยการใช้ไพล็อตรีเลย์และรีเลย์ระยะทาง การป้องกั นหม้อแปลง
การป้ อ งกั น เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า การป้ อ งกั น บั ส บาร์ห รือ กลุ่ ม สายส่ ง
การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า การป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันดิจิทัล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้แ ละเข้ าใจการท างานของหม้ อ แปลง
เครื่องมือวัด รีเลย์ป้องกัน นักศึกษาสามารถอธิบายการป้องกันระบบ
ไฟฟ้ากาลังรูปแบบต่างๆ และหลักการป้องกันอุปกรณ์และบริภัณฑ์ไฟฟ้าได้

529310 การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Machines Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ทฤษฎีกรอบอ้างอิง ทฤษฎีของเครื่องจักรกลกระแสตรง
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
เหนี่ยวนาและเครื่องจักรกลซิงโครนั สด้วยคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีของ
เครื่องจักรกลกระแสตรงไร้แปรงถ่าน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ การคานวณอิมพีแดนซ์เชิงดาเนินการและค่าคงตัวเวลา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจการท างานของโรงไฟฟ้ า
ประเภทต่างๆ เข้าใจโครงสร้าง อุปกรณ์ การป้องกันและการต่อลงดิน
ของสถานีไฟฟ้า
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การสร้างแบบจาลองเชิงเส้นและการลดทอนอันดับ นักศึกษาสามารถ
อธิบายการทางานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบสมมาตรและไม่
สมมาตร ทฤษฎีเครื่องจักรกลกระแสตรงไร้แปลงถ่าน
529311 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลังและการควบคุม 3(3-0-6)
(Power System Stability and Control)
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้ากาลัง
หลักการด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลังในภาวะชั่ว
ครู่ แ ละสถานะอยู่ ตั ว แบบจ าลองของระบบไฟฟ้ า การตรวจสอบ
เสถียรภาพของระบบ ผลจากการควบคุมกอเวอร์เนอร์และเอ็กไซเตอร์
การควบคุมระบบไฟฟ้ากาลัง เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากาลัง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้ าใจหลักการด้านเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้ า ก าลั ง สามารถอธิ บ ายหลั ก การตรวจสอบและควบคุ ม
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลังได้
529312 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Electricity)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
พื้ น ฐาน ก ารค วบ คุ ม อุ ต สาห ก รรม เซน เซ อ ร์ แ ล ะ
ทรานสดิวเซอร์ การควบคุมแอนาลอก การควบคุมดิจิทัล การควบคุม
ตามลาดับ การความคุมโปรแกรมเมเบิลลอจิก การเขียนโปรแกรมเม
เบิ ล ลอจิ ก การเชื่ อ มต่ อ พี แ อลซี การประยุ ก ต์ ใ ช้ พี แ อลซี ใ นระบบ
อั ต โนมั ติ การปรั บ ปรุ ง ตั ว ประกอบก าลั ง การอนุ รั ก ษ์ แ ละการจั ด
การพลังงาน ฮาร์มอนิก ส์และการกาจั ด การควบคุมกระบวนการและ
อุปกรณ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั กศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจพื้ น ฐาน การควบ คุ ม
อุ ต สาหกรรม สามารถอธิ บ ายหลั ก การท างานของเซนเซอร์ แ ละ
ทรานสดิวเซอร์ การควบคุมด้วยพีแอลซี การเขีย นโปรแกรมพี แอลซี
และการประยุก ต์ในระบบอัตโนมัติได้ เข้าใจหลัก การอนุรั กษ์ และจัด
การพลังงาน ฮาร์มอนิกและการกาจัด

529313 การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบไฟฟ้ากาลังเบืองต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Power System Optimization)
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้ากาลัง
ทบทวนการคานวณการไหลของก าลังไฟฟ้า พีชคณิตเชิง
เส้นและระเบียบวิธีการคานวณเชิงตัวเลข กาหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหา
ค่าต่าสุดของฟังก์ชันตัวแปรเดี่ยว ปัญหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไข
บังคับ ปัญหาค่าต่าสุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ ปัญหาการจ่ายโหลดอย่าง
ประหยัด ปัญหาการไหลของกาลังไฟฟ้าเหมาะที่สุด อิมพีแดนซ์ของสายส่ง
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า ปัญหาแรงดัน
ตกในระบบไฟฟ้ากาลัง ปัญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากาลัง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานของปัญหาค่าเหมาะ
ที่สุด สามารถนาเทคนิคการแก้ปัญหาค่าเหมาะที่สุดมาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในระบบไฟฟ้ากาลังได้
529314 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง 1
1(0-3-3)
(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
การศึกษาปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อ
ต่าง ๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ไฟฟ้าแรงสูงและระบบอัตโนมัติได้
529316 มาตรวิทยา
4(4-0-8)
(Metrology)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
พื้ น ฐานวิช าการวัด คานิ ย ามที่ ใช้ ในการวัด ระบบหน่ ว ย
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการวัดและสภาพตามรอยได้ ทบทวนการวัด
และอุปกรณ์วัดกระบวนการ การปรับเทียบอุปกรณ์วัดกระบวนการที่ใช้
ในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ระดับ และอัตราการไหล การปรับเทียบตัว
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ควบคุ ม และส่ ว นที่ ใช้ ค วบคุ ม สุ ด ท้ าย การค านวณความไม่ แ น่ น อน
รายงานการเทียบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจการปรับ เที ย บอุ ป กรณ์ วั ด
กระบวนการ ตัวควบคุมกระบวนการ และการคานวณความไม่แน่นอน
และสามารถอธิบายมาตรฐานการวัด สภาพตามรอยได้ และรายงาน
การเทียบมาตรฐาน
529317 การออกแบบระบบการวัดคุม
4(4-0-8)
(Instrumentation System Design)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
พื้ น ฐานระบบควบคุ ม กระบวนการทางอุ ต สาหกรรม
สั ญ ลั ก ษณ์ การวั ด คุ ม และการแสดงเอกลั ก ษณ์ ภาพเขี ย นแบบ
กระบวนการ แผนภาพการเดิ น สายและวงรอบ แผ่ น เอกสารแสดง
ข้อกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การติดตั้งและ
การทดสอบการใช้ ง านอุ ป กรณ์ วั ด คุ ม รายละเอี ย ดการติ ด ตั้ ง และ
แผนภาพระบุ ต าแหน่ ง อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ค วบคุ ม สุ ด ท้ า ย การป้ อ งกั น
เครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดทาเอกสารระบบการวัดคุม
529318 ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลั ก ษณะและอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น สิ่ ง แวดล้ อ มอั น ตรายใน
อุต สาหกรรม วิธีด าเนิ น การแก้ ไขสาเหตุ ข องการเกิ ดภั ย หลัก การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม กฎหมายความปลอดภัย ความ
ปลอดภัยในพื้นที่อันตราย (มาตรฐานระหว่างประเทศ) หลักการจัดการ
ความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น วิธีการปฐมพยาบาล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหั ว ข้ อ ต่ า งๆ ของความ
ปลอดภัยทางอุตสาหกรรม และสามารถอธิบายหลักการจัดการความ
ปลอดภัย

529319 วงจรรวมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Integrated Circuits)
วิช าบั ง คั บ ก่ อ น : 529204 อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ วิศ วกรรม และ 529207
ดิจิทัลลอจิก
วงจรภายในของเกตตระกูลต่างๆ ได้แก่ ทีทีแอล อีซีแอล
เอ็นมอส และ ซีมอส; โครงสร้าง ภายในของวงจรรวมขนาดใหญ่แบบ
ต่ า งๆ รวมไปถึ ง รอม แรม พั ล และเอฟพี จี เ อ; วงจรเชิ ง เลขแบบ
พลวัต ได้แก่ วงจรโดมิโนและวงจรที่ทางานด้วยสัญญาณนาฬิกา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวงจรภายในของเกตตระกูล
ต่างๆ และวงจรรวมขนาดใหญ่ ได้เรียนรู้วงจรเชิงเลขพลวัต
529320 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
3(3-0-6)
(Semiconductor Devices)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
การศึกษาหลักการการทางานของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
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
ศึก ษาประกอบไปด้ วย ไดโอดชนิ ดรอยต่ อพี -เอ็น เซลล์ แสงอาทิ 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้แ ละเข้ าใจพื้ น ฐานสิ่ งประดิ ษ ฐ์ส ารกึ่ ง
ตัวนา ในตระกูลไดโอด ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ และเซลล์แสงอาทิตย์
529321 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1
1(0-3-3)
(Applied Electronic Circuit Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
วิ ช าในภาคปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
ต่อ เนื่ อ งจาก 529205 ปฏิ บั ติก ารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์วิศ วกรรม แบ่ งเป็ น
หัวข้อรวมไม่น้อยกว่า 8 หัวข้ อ เพื่อเป็นการฝึกหัดการต่อวงจรไฟฟ้า
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อิเล็ก ทรอนิก ส์ การวัด และศึก ษาวิเคราะห์ ลัก ษณะสมบัติของวงจร
รวมทั้งฝึกการเขียนรายงานทางวิศวกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 529205 ได้
529322 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 2
1(0-3-3)
(Applied Electronic Circuit Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 529321 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1
ศึกษาการนาทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลสาเร็จในทางปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะในการออกแบบ
สร้างและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าฟังการอธิบาย
ออกแบบและสร้างชิ้นงานที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบหลัก
แล้วเขียนรายงานและนาเสนอรายงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทั กษะปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนาเสนอรายงานการ
ออกแบบและสร้างชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
529323 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Electronics Circuit)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
สมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป์ การชดเชย
ข้อมูลจาเพาะของตัวถังวงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรขยายและการป้อนกลับ
วงจรเปรียบเทียบ การควบคุมเชิงตัวเลขของฟังก์ชันเชิงอุปมานและการ
แปลงข้อมูล วงจรตั้งเวลา มาตรฐานอ้างอิงของแรงดันและวงจรคุมค่า
วงจรขยายแหล่งจ่ายเดี่ยว วงจรแกว่งและเครื่องกาเนิดสัญญาณ วงจร
ผสมสัญญาณและวงจรล็อกลูปเฟส วงจรกรองแอกทีฟและเสถียรภาพ
วงจรแปลงแรงดันเป็นกระแสและแปลงผันกลับ วงจรแปลงความถี่เป็น
แรงดันและแปลงผันกลับ วงจรตรวจวัดค่ายอด วงจรไม่เป็นเชิงเส้นและ
โอทีเอ และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึกษาได้เรีย นรู้และเข้าใจพื้นฐานวงจรขยายสัญ ญาณ
รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ออปแอมป์ วงจรกรองสัญญาณแอกทีฟ วงจรกาเนิด
สัญญาณ และตัวควบคุมพีไอดีได้

529324 ระบบผลิตแบบกระจาย
4(4-0-8)
(Distributed Generation System)
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้ากาลัง
แนวคิ ด การผลิ ต แบบกระจายและไมโครกริ ด แหล่ ง
พลั ง งานแบบกระจาย เทคโนโลยี ก ารผลิ ต แ บบกระจายและ
องค์ประกอบไมโครกริด ผลกระทบของการผลิตแบบกระจายและไม
โครกริ ด การจั ด เก็ บ พลั ง งาน อิ น เตอร์ เ ฟสอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง
ผลกระทบของการผลิตแบบกระจายต่อคุณภาพกาลังไฟฟ้า เสถียรภาพ
และความเชื่อถือได้ การทางานและการควบคุม การผลิตแบบกระจาย
ระบบการจั ด การไมโครกริ ด และโครงข่ า ยจ าหน่ า ยแบบแอกที ฟ
เศรษฐศาสตร์ไมโครกริด การเชื่อมโยงไมโครกริด สมาร์ตกริด การมี
ส่วนร่วมในตลาดของไมโครกริด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาได้ เรีย นรู้แ ละเข้าใจพื้น ฐานการผลิตไฟฟ้ าแบบ
กระจาย ระบบไมโครกริด สมาร์ตกริดและการมีส่วนร่วมในตลอดของ
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
529325 พลังงานหมุนเวียน
4(4-0-8)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ
ศักยภาพแหล่งพลังงานหมุนเวียน ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีเดิม
และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ
อย่า งเช่ น พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ลม ชี วมวล ความร้อ นใต้ พิ ภ พ แก๊ ส
ชีวภาพ ขยะแข็งจากชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บสะสม
พลั งงาน กฎหมาย ข้ อ ก าหนด และนโยบายของพลังงานหมุน เวีย น
ความคาดหวังทางเศรษฐศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกั บพลังงานหมุนเวีย นแบบต่าง ๆ
ทาให้เข้าใจถึงศักยภาพ เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
พลังงานหมุนเวียน
529326 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
(Energy Conservation and Management)
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4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หลักการของ
การใช้พ ลังงานประสิทธิภ าพในอาคารและอุตสาหกรรม การจั ดการ
โหลด กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการจัดการพลังงาน การจัด
การพลังงานและการวิเคราะห์ในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิ คที่
จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง ระบบทาความ
ร้อนและระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ (HVAC) มอเตอร์
อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าร่วม การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน มี
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และจัดการพลังงานตามกฎหมายได้

529402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-9-9)
(Electrical Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานหรือปัญ หาที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ
โครงงานจะต้ อ งส าเร็ จ ภายในสองภาคการศึ ก ษา โดยต้ อ งส่ ง
เอกสารรายงานและจะต้ องมีก ารสอบปากเปล่า ให้ ผลประเมิ นเป็ น
S/U
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการนาองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้
มาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ สร้ า งโครงงานทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และสามารถ
นาเสนอปากเปล่าและเขียนรายงานประกอบโครงงานได้

529327 ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน
1(0-3-3)
(Renewable Energy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529325 พลังงานหมุนเวียน
ฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ ด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวีย น
ประกอบด้ ว ย เครื่ อ งท าความเย็ น มาตรฐาน การตรวจสอบความ
บกพร่องแสงสว่าง พลั งงานไฟฟ้ าแบบไฮบริด พลังงานความร้อ นใต้
พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และหม้อต้มน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
เสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาพลังงานหมุนเวียน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ า นพลั งงาน
หมุนเวียนต่างๆ

529403 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-3)
(Control Systems Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม การใช้ ง าน
เซนเซอร์ในขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ใน
วิชาระบบควบคุม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิ บัติที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบควบคุมและการใช้งานเซนเซอร์พื้นฐานได้

529401 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง 2
1(0-3-3)
(Power System Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การจ าลองระบบไฟฟ้ า ก าลั ง
รีเลย์และการป้องกัน อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า การ
สาธิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมแสงสว่าง เพื่อเสริมความรู้ทาง
ทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง การป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง

529411 หลักการของระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles of Communication Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง
ประวั ติ ก ารพั ฒ นาระบบสื่ อ สาร การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประมวลผลสัญญาณ การมอดูเลตเชิงอุปมาน และการมอดูเลตเชิงเลข
ระบบสื่ อ สารและการส่ งข่ า วสารที่ ใช้ งาน เช่ น ระบบสื่ อ สารข้ อ มู ล
ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสัญญาณ ระบบโทรมาตรและระบบควบคุม
ระยะไกล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การระบบสื่ อ สาร
สามารถอธิบายความแตกต่างของระบบสื่อสารรูปแบบต่างๆ ได้
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529412 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
โครงสร้างของวัสดุ คุณ สมบั ติ ท างไฟฟ้ าต่าง ๆ ของวัส ดุ
คุ ณ สมบั ติ แ ม่ เหล็ ก ของวั ส ดุ ตั ว น าทางไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว น า
เบื้องต้น ตัวนายิ่งยวด ไดอิเล็ก ทริก แบบของแข็ง ก๊าซ และของเหลว
และการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในงานไฟฟ้ากาลัง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้เรียนรู้และโครงสร้างของวัสดุที่ใช้ในงานทาง
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สามารถอธิ บ ายลั ก ษณ ะสมบั ติ ข องวั ส ดุ ท าง
วิศวกรรมไฟฟ้าทั้งที่เป็นตัวนาไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
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) การป้ อ นข้ อ มู ล การเก็ บ ข้ อ มู ล การสร้ า งกราฟ การ
คานวณเกี่ย วกับเวกเตอร์ เมทริก ซ์ และโพลิโนเมีย ล การหาคาตอบ
ของระบบสมการเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ การเขียนฟังก์ชันและ
การเขียนแฟ้มเอ็ม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเชื่อมโยงกับผู้ใช้ทาง
กราฟฟิก กรณีศึกษาปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจและมีทักษะการเขียนโปรแกรม
โดยใช้แม็ตแล็บเพื่อแก้ปัญหาในงานประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้
529415 ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6)
(Probability and Statistics for Electrical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะ
เป็นแบบมีเงื่อนไข เหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน การแจกแจงแบบไบโน
เมียล และมัลติโนเมียล การแจกแจงแบบปัวส์ ซอง ทฤษฎีของเบส์ ค่า
คาดหวัง ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข ความแปรปรวน ความน่าจะเป็ น
แบบต่อเนื่อง ฟังก์ชันความหนาแน่นและการกระจาย การแจกแจงแบบ
เอกซ์โพเนนเชียล และแบบปกติ ค่าเฉลี่ยทางสถิติ ความแปรปรวนร่วม

การทดสอบสมมติ ฐาน การประมาณค่าเชิ งเส้ น การวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวน การประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้เรียนรู้แ ละเข้าใจหลัก การทางสถิติและความ
น่าจะเป็นขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติและความน่าจะ
เป็นในงานวิศวกรรมไฟฟ้าได้
529421 การผลิตและส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Power Generation Transmission
and Distribution)
วิชาบังคับก่อน : 529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง
โครงสร้างระบบกาลังไฟฟ้า แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้า โรง
จักรไฟฟ้าพลังงานทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน ลักษณะการจ่ายโหลด
ลักษณะและรูปแบบของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ลักษณะและรูปแบบของ
หม้อแปลงไฟฟ้า พารามิเตอร์ในสายส่งและรูปแบบการส่งจ่าย ระบบ
การจ่ายกาลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นการจ่ายไฟของเครื่องเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การผลิ ต และส่ ง จ่ า ย
กาลังไฟฟ้า สามารถคานวณพารามิเตอร์ของสายส่ง มีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
529422 วิศวกรรมแสงสว่าง
3(3-0-6)
(Illumination Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
การแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า การมองเห็นแสงและสี การวัด
แสงสว่าง การแผ่รังสีจากวัตถุร้อนจากการถ่ายประจุไฟฟ้าในแก๊สและ
จากฟอสเฟอร์ หลอดไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า สมบัติทางแสงของวัสดุ
ก่อสร้าง การคานวณแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางวิศวกรรมแสงสว่าง
การคานวณทางแสงสว่างขั้นพื้นฐาน การกาเนิดแสงของหลอดไฟฟ้ า
มาตรฐานการกระจายแสง ดวงโคมไฟฟ้า นัก ศึกษาสามารถออกแบบ
ระบบแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารได้
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529424 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied High Voltage Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
ความคงทนทางไฟฟ้ า วั ส ดุ ฉ นวนไฟฟ้ า ใช้ ง านในระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง การสูญเสียไดอิเล็กทริก และดีสชาร์จบางส่วน โครงสร้าง
และสมรรถนะของบริภั ณ ฑ์ ไฟฟ้ าแรงสูง เทคนิ ค การทดสอบแบบไม่
ทาลายของฉนวนและ บริภัณ ฑ์ ไฟฟ้ าแรงสูง การออกแบบและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแรงสูง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง การ
ดีสชาร์จ บางส่ วน สามารถอธิบายเทคนิ คการทดสอบแบบไม่ท าลาย
และการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงได้
529425 วิศวกรรมกาลังนิวเคลียร์เบืองต้น
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 เทอร์โมไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้าพลัง
นิวเคลียร์ วัฏจักรกาลังนิวเคลียร์ การสร้างความร้อนและการหล่อเย็น
ในเครื่อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลีย ร์ ความปลอดภั ย ของเครื่อ งปฏิ ก รณ์ การ
ออกแบบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ย
พลังงานนิวเคลียร์ สามารถอธิบายวัฏจักรกาลังนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ และการออกแบบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
529426 การจาลองผลระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Power System Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้ากาลัง
การจ าลองผลระบบไฟฟ้ าก าลั งด้วยซอฟต์แ วร์ท างการค้ า
การใช้ โปรแกรม PowerWorld™ สาหรับ การวิ เคราะห์ ระบบส่งจ่ าย
ไฟฟ้ากาลัง 3 เฟส แบบสมดุล การใช้โปรแกรม DIgSILENT® สาหรับ
การวิเคราะห์ระบบจ่ายไฟฟ้ากาลัง 3 เฟส แบบไม่สมดุล การใช้โปรแกรม
ATP/EMTP สาหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง 3 เฟส ในภาวะชั่วครู่

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจซอฟต์แวร์จาลองผลทางการค้า
สาหรับวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง สามารถใช้งานซอฟต์แวร์จาลองผล
ระบบไฟฟ้ากาลังในเบื้องต้นได้
529427 การออกแบบใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในงานวิ ศ วกรรม
แสงสว่ า ง
3(3-0-6)
(Computer-Aided Design in Illumination Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 529422 วิศวกรรมแสงสว่าง
ทบทวนการคานวณทางด้านวิศวกรรมแสงสว่าง การใช้งาน
โปรแกรม Dialux® การออกแบบระบบแสงสว่างภายใน การออกแบบ
ระบบแสงสว่างไฟถนน การออกแบบระบบไฟส่องพื้นที่ แสงกลางวั น
และการใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมแสงสว่าง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาได้ เรีย นรู้แ ละเข้าใจซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบใน
งานวิศวกรรมแสงสว่าง สามารถใช้ซอฟต์แวร์ช่วยคานวณทางแสงสว่าง
ขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบระบบแสงสว่างภายใน
อาคารและภายนอกอาคารได้
529428 ระบบฝังตัว
4(3-3-9)
(Embedded systems)
วิชาบังคับก่อน : 529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์
สร้างความเข้าใจระบบฝังตัว; สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์
เช่น 8051, AVR, PIC, ARM หรืออื่นๆ; การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ;
การโปรแกรมระบบฝังตัว ; การเชื่อมต่อ อุป กรณ์ ภ ายนอกของไมโคร
คอนโทรลเลอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจระบบฝั ง ตั ว การเลื อ กใช้
สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้
529429 ระบบจ่ายไฟฟ้าสาหรับรถไฟ
(Railway Electrification)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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4(4-0-8)

ประวัติก ารพัฒ นารถไฟ การขับเคลื่อนระบบลากจูงและ
ขบวนรถไฟ การจ่ า ยไฟฟ้ า กระแสตรงส าหรับ รถไฟ การจ่ า ยไฟฟ้ า
กระแสสลับสาหรับรถไฟ ระบบสายจ่ายแคทีนารีแบบพาดอากาศและ
ระบบรางตั วน า การต่ อ ลงดิ น และการเชื่ อมต่ อ กั น ในระบบรถไฟฟ้ า
คุณ ภาพกาลังและฮาร์มอนิกส์ในระบบรถไฟฟ้า การเฝ้าตรวจสภาวะ
การทางานของระบบรถไฟ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาได้ เรีย นรู้แ ละเข้าใจระบบจ่ายไฟฟ้ าสาหรับ รถไฟ
สามารถอธิบายหลักการทางาน จาแนกชนิดและรูปแบบการจ่ายไฟฟ้า
การเลือกใช้ระบบจ่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับระบบรถไฟฟ้าได้
529430 การลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ 4(4-0-8)
(Electric Traction and Rollingstock Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้พลังงานของรถไฟ การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่ง
สินค้าทางราง มอเตอร์ลากจูงและเทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัวรถจักร
เครื่องยนต์ดีเซล หัวรถจักรดีเซล-ไฟฟ้า หัวรถจักรไฟฟ้า รถไฟดีเซลราง
(DMU) รถจั ก รไฟฟ้ า (EMU) หั ว รถจั ก รไฮบริ ด เทคโนโลยี ร ถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟแม่เหล็ก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การขนส่ ง ทางราง
สามารถอธิบายหลักการทางานของมอเตอร์ลากจูง หัวรถจักรชนิดต่าง
ๆ ทั้งดีเซล ดีเซล-ไฟฟ้า และไฟฟ้า รวมทั้งเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง
และรถไฟแม่เหล็ก
529431 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electric Drives)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 529208 อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ก าลั ง และ 529209
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ส่วนประกอบการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ลักษณะเฉพาะโหลด
ย่านการทางานของการขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร์ การส่งกาลังและ
ขนาด ลักษณะเฉพาะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า การขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ
ขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์ของการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการออกแบบการควบคุม
การใช้งาน การขับเคลื่อนทางไฟฟ้าต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติได้
529432 เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์
4(4-0-8)
(Sensors and Transducers)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
พื้ น ฐานการวัด และอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ทรานส์ ดิ ว เซอร์ แ บบ
แอนะลอกและแบบดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน เครื่องส่งความดัน
ผลต่าง การวัดการไหลของของไหลที่ใช้มาตรวัดปฐมภูมิ มาตรวัดทุติย
ภูมิ และวิธีการเฉพาะการวัดอุณหภูมิที่ใช้วิธีการทางไฟฟ้า วิธีการอื่นที่
ไม่ใช้ไฟฟ้า และวิธีการแผ่รังสี แบบชนิดของการวัดระดับของของเหลว
ที่แบ่งออกเป็นการวัดระดับของของเหลวโดยตรง และการวัดระดับของ
ของเหลวทางอ้อมที่ใช้วิธีความดันชลสถิต วิ ธีการทางไฟฟ้า และวิธีการ
เฉพาะ ตัวควบคุมแบบสัญนิยม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้
วัดความดัน การไหล ระดับ และอุณหภูมิ และสามารถอธิบายหลักการ
ทางานของตัวควบคุมแบบสัญนิยม
529433 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Safety)
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า
อัน ตรายทางไฟฟ้ าและมาตรการความปลอดภัย ต้นเหตุ
ของอุบัติเหตุทางไฟฟ้าและการบาดเจ็บช็อคทางไฟฟ้า ศักย์ช่วงก้าวและ
ศักย์สัมผัส ไฟฟ้าสถิต อาร์กวาบทางไฟฟ้าและการป้องกัน การแยกโดด
ทางไฟฟ้า การต่อลงดินในทางปฏิบัติ การเชื่อมต่อและการกาบัง การ
ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า วงจรอุปกรณ์ป้องกัน คาแนะนาความ
ปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า ในระบบแรงดั น ต่ าและระบบแรงดั น สู ง ความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทางาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับอันตรายทางไฟฟ้า
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานจริงได้
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529434 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
1(0-3-3)
(Electrical Power Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึก ปฏิบัติก ารเกี่ ย วกั บระบบไฟฟ้ าก าลัง รีเลย์และการ
ป้องกัน วิศวกรรมแสงสว่างและไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎี
ของหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติที่เกี่ ยวข้องกับระบบ
ไฟฟ้ า ก าลั ง การป้ อ งกั น ระบบไฟฟ้ า ระบบแสงสว่ า งและวิ ศ วกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง
529435 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลังและการขับเคลื่อน 1(0-3-3)
(Power Electronics and Drives Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
การฝึก ปฏิบั ติก ารเกี่ ย วกั บ การจาลองสถานการณ์ ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง วงจรแปลงผันเอซีเป็นดีซี ดีซีเป็นดีซี เอซีเป็นเอซี
และดีซีเป็นเอซี การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชา
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
อิเล็กทรอนิ ก ส์ก าลัง และการขับเคลื่อนทางไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ สารกึ่ ง
ตัวนา
529436 ระบบไฟฟ้ากาลัง
4(4-0-8)
(Electrical Power System)
วิชาบังคับก่อน : 529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง
โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากาลัง วงจรไฟฟ้ากาลังกระแสสลับ
ระบบต่อหน่วย แบบจาลองและลักษณะสมบัติ ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
แบบจาลองและลักษณะสมบัติของหม้อแปลงก าลัง แบบจาลองและ
พารามิเตอร์ของสายส่ง แบบจาลองและลักษณะสมบัติของสายเคเบิล
โหลดโฟลว์ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ความผิดพร่องขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้เรีย นรู้และเข้าใจทฤษฎีและหลักการพื้นฐาน
ของระบบไฟฟ้ากาลัง การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การคานวณ

การไหลของกาลังไฟฟ้า การคานวณความผิดพร่อง และการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้ากาลังได้
529441 การขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนากาลัง 3(3-0-6)
(Power Semiconductor Drives)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 529208 อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ก าลั ง และ 529209
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และการขับเคลื่อน
ด้วยวงจรทางด้ านอิ เล็ก ทรอนิก ส์ก าลั ง การเริ่ม เดิน เครื่อง การเบรก
การหมุนกลับทิศทาง การทางานแบบสี่จตุภาค การควบคุมแบบวงปิด
ของการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ และการขับเคลื่อนด้ว ยวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
กาลังการควบคุมความเร็วรอบ การควบคุมแบบวงปิดของการขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และการเลือกพิกัดของมอเตอร์ไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลัก การขับเคลื่อนมอเตอร์
ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา สามารถอธิบายหลักการเริ่มเดินเครื่อง
การเบรก การกลั บ ทางหมุ น การควบคุ ม ความเร็ ว รอบและแรงบิ ด
ตลอดจนการเลือกพิกัดของมอเตอร์ได้
529442 ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม
การชักตัวอย่างและคงค่าข้อมูล ความผิดพลาดที่เกิดจาก
การควอนไทซ์ การแปลงแบบแซด ฟังก์ชันถ่ายโอนพัลส์ การส่งระหว่าง
ระนาบเอสและระนาบแซด การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบวงปิดใน
ระนาบแซด การวิเคราะห์ผลตอบสนองในสถานะชั่วครู่และในสถานะคง
ตัว การออกแบบตัวควบคุ มโดยใช้วิ ธี ท างเดิ น รากและผลตอบสนอง
ความถี่ การสร้างตัวควบคุมดิจิตอลและตัวกรองดิจิตอล ตัวควบคุมพีไอ
ดีแบบดิจิตอลและการจูนค่าเกนพีไอดี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของระบบที่มีเวลา
ไม่ต่อเนื่อง และวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ออกแบบระบบควบคุม
ดิจิตอล
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529443 ฮาร์มอนิกส์และตัวกรองกาลัง
3(3-0-6)
(Harmonics and Power Filters)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ทบทวนอนุ ก รมฟู ริ เยร์ ค าจ ากั ด ความของกระแสและ
แรงดันฮาร์มอนิกส์ คุณลักษณะของฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากาลัง ตัว
ประกอบความเพี้ย น กาลังความเพี้ยน ตัวประกอบก าลัง กระแสและ
แรงดันอาร์เอ็มเอส แหล่งกาเนิดฮาร์มอนิกส์ ผลกระทบของฮาร์มอนิกส์
ในระบบไฟฟ้ากาลัง เรโซแนนซ์แบบอนุกรมและขนาน มาตรฐานฮาร์มอ
นิกส์ และการลดปริมาณฮาร์มอนิกส์ด้วยตัวกรองกาลังพาสชีฟ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานของฮาร์มอนิก
ผลกระทบที่มีต่อระบบไฟฟ้า และตัวกรองพาสซีฟ
529449 ตัวสังเกตสถานะเบืองต้น
3(3-0-6)
(Introduction to State Observers)
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม
ทบทวนวิธีทางเดินรากและวิธีโดเมนความถี่ หลักการของตัว
สังเกตสถานะลันเบอเจอ ตัวสังเกตสถานะที่มีโครงสร้างคล้ายตัวกรอง
และมีโครงสร้างผสมของการทานายและการแก้ไข การจูนค่าเกนหน่วย
ชดเชยของตั ว สั ง เกตสถานะ ตั ว สั ง เกตการรบกวนและการลดการ
เชื่อมต่อการรบกวน ผลกระทบที่เกิ ดจากสัญ ญาณรบกวนและความ
คลาดเคลื่อนของแบบจาลอง การลดทอนความไวต่อสั ญญาณรบกวน
และการออกแบบระบบควบคุมที่มีตัวสังเกตสถานะในวงป้อนกลับ การ
ระบุเอกลักษณ์ค่าพารามิเตอร์ของแบบจาลองระบบ ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวสังเกตสถานะประมาณค่าความเร็วและความเร่งในระบบควบคุมการ
เคลื่อนที่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะและ
ระบบควบคุมวงปิด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาได้ เรีย นรู้ และเข้าใจวิธีก ารและเทคนิ คต่างๆ ที่ใช้
ออกแบบตัวสังเกตสถานะเบื้องต้น

529450 ระบบควบคุมปริภูมิสถานะเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear State-Space Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม
สมการสถานะและคาตอบ การทาให้เป็นเชิงเส้น การสร้าง
ปริภู มิ สถานะ การแปลงพิ กั ด สภาพควบคุ มได้ สภาพสังเกตได้ ทวิ
ภาวะ รูปแบบแบบบัญญั ติของตัวควบคุมและตัวสังเกต เสถียรภาพไบ
โบ เสถี ย รภาพเลี ย ปู โ นฟ การควบคุ ม ป้ อ นกลั บ สถานะ สู ต ร
ของอัคเคอร์มันน์ การออกแบบระบบกลไกเซอร์ โว ตัวสังเกตสถานะ
แบบอั น ดั บ เต็ ม สภาพตรวจวั ด ได้ ตั ว สั ง เกตสถานะแบบลดอั น ดั บ
คุณสมบัติการแยกและการออกแบบระบบควบคุมที่มีตัวชดเชยและตัว
สังเกตสถานะ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะ
และระบบควบคุมวงปิด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะที่สาคัญของระบบ
ปริภูมิสถานะเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ
ที่ใช้ออกแบบระบบควบคุมปริภูมิสถานะเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา
529452 เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ
3(3-0-6)
(Sensors and Signal Conditioning)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
คุณ ลัก ษณะสถิตและคุณ ลักษณะพลวัตของระบบการวัด
เซนเซอร์แบบความต้านทาน เซนเซอร์แบบความจุไฟฟ้า เซนเซอร์แบบ
เหนี่ยวนา เซนเซอร์แม่เหล็ก ไฟฟ้า เซนเซอร์แบบกาเนิดแรงดันตัวเอง
เซนเซอร์แบบดิจิตอล วงจรบริดจ์กระแสตรง วงจรบริดจ์ กระแสสลับ
วงจรขยายความแตกต่าง วงจรขยายเครื่องมือวัด วงจรขยายแยกโดด
วงจรขยายคลื่ น พาหะ การตรวจจั บ ร่ ว มนั ย วงจรตรวจจั บ เฟส
วงจรขยายชอปเปอร์ วงจรขยายเครื่องวัดไฟฟ้าสถิต วงจรขยายทรานส์
อิม พี แดนซ์ วงจรขยายประจุ วงจรแปลงสั ญ ญาณ การป้ อ งกัน การ
รบกวน โทรมาตรและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในระบบการวัด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของเซนเซอร์ชนิด
ต่างๆ และการออกแบบวงจรปรับสภาพสัญญาณ
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529453 การออกแบบระบบไฟฟ้าขันสูง
4(4-0-8)
(Advanced Electrical System Design)
วิชาบังคับก่อน : 529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า
ทบทวนระบบไฟฟ้ าก าลังและการออกแบบระบบไฟฟ้ า
แบบทางไฟฟ้าและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า การประสานสัมพันธ์
ฉนวน การออกแบบระบบส่งจ่ายกาลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง การ
ต่อลงดินและการเชื่อมประสาน การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า การ
ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบระบบอาคารอัตโนมัติและ SCADA
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า
ขั้นสูง นักศึกษาสามารถออกแบบระบบส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า
การต่อลงดินและการเชื่อมประสาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบอาคารอัตโนมัติและระบบ SCADA
529454 ตัวควบคุมตรรกะที่โปรแกรมได้
3(3-0-6)
(Programmable Logic Controllers)
วิชาบังคับก่อน : 529207 ดิจิทัลลอจิก
ตั ว เครื่ อ งและสถาปั ต ยกรรมภายใน อุ ป กรณ์ อิ น พุ ต เอาต์พุต การประมวลผลอินพุต -เอาต์พุต การทาโปรแกรมบันไดและ
การทาโปรแกรมบล็อกเชิงฟังก์ชั น รีเลย์ภายใน การกระโดดและการ
เรียก ตัวจับเวลา ตัวนับ ตัวลาดับ รีจิสเตอร์เลื่อนข้อมูล การประมวลผล
ข้อมู ล การควบคุม แบบวงปิ ด การค้ นหาความผิดพร่อง ระบบความ
ปลอดภัย ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจระบบพี แ อลซี การท า
โปรแกรมพี แ อลซี และตั ว อย่ า งการประยุ ก ต์ ใช้ ง านพี แ อลซี และ
สามารถอธิบายการควบคุมแบบวงปิดที่ใช้งานพีแอลซี

529455 การควบคุมและปฏิบัติการรถไฟ
4(4-0-8)
(Railway Operation and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติงานและควบคุมรถไฟ การ
อาณัติสัญญาณเบื้องต้น พลวัตการเคลื่อนที่ของรถไฟ ระยะห่างระหว่าง
ขบวนรถไฟและหลักการบั งคั บสั มพั นธ์ การจัดตารางเวลาเดินรถไฟ
การควบคุมการเดินรถไฟ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การปฏิ บั ติ ง านและ
ควบคุมรถไฟ สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของระบบอาณัติสัญญาณ
รถไฟ การคานวณพลวัตของรถไฟ การจัดตารางเวลาและการควบคุม
การเดินรถไฟได้
529456 แบบจาลองวงจรแปลงผันกาลัง
3(3-0-6)
(Power Converter Models)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า และ 529208
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
แบบจ าลองสวิ ต ช์ การวิ เคราะห์ ว งจรแปลงผั น ก าลั ง ใน
สภาวะอยู่ตัว แบบจาลองวงจรสมมูลในสภาวะอยู่ตัว การสูญเสียและ
ประสิทธิภาพ แบบจาลองวงจรมูลกระแสสลับ วิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะ
ฟังก์ ชันถ่ายโอนวงจรแปลงผันก าลัง การตรวจสอบความถูก ต้องของ
แบบจาลอง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ห าแบบจาลองของวงจรแปลงผัน
ก าลั ง ส าหรั บ การตอบสนองในสภาวะอยู่ ตั ว และสภาวะชั่ ว ครู่
นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความรู้เกี่ ยวกับวิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะ การหา
ฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอนของวงจรแปลงผั น ก าลั ง และการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจาลอง
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529457 พืนฐานการผลิตโครงสร้างจุลภาค
4(4-0-8)
(Fundamentals of Microfabrication)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
วิศวกรรมการผลิตโครงสร้างจุลภาค วัสดุสาหรับการผลิต
โครงสร้างจุลภาค เทคโนโลยีห้องสะอาด กระบวนการโฟโตลิโธกราฟี
การสกัดด้วยพลาสมา การเคลือบฟิล์มบาง กระบวนการสกัดแบบเปียก
การสร้างโครงสร้างจุลภาคแบบแผ่นผิว การสร้างโครงสร้างแบบ LIGA
และ X-ray LIGA การวัดโครงสร้างจุลภาค เครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค การ
บรรจุชิ้นงานจุลภาค กฎการเปลี่ยนขนาด การประยุกต์ใช้งาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้เรีย นมีความเข้าใจในการผลิตโครงสร้างจุลภาคพื้นฐาน
และคุณสมบัติของวัสดุที่นามาใช้ในการผลิตโครงสร้างจุลภาค สามารถ
ออกแบบกระบวนการผลิ ต โครงสร้างจุ ล ภาคแบบแผ่ น ผิ วและเลื อ ก
วิธีการวัดขนาดของโครงสร้างด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม รวมถึงสามารถ
ออกแบบชิ้นงานจุลภาค (เซนเซอร์และตัวขับเร้า) เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
งานในระบบจุลภาคต่างๆ
529461 ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบืองต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้งานต่างๆ
องค์ประกอบทั่วไปของหุ่นยนต์ การกาหนดตาแหน่งส่วนประกอบของ
หุ่นยนต์ และการแปลงตาแหน่งในระบบพิกั ด 3 มิติ จลนศาสตร์ไป
หน้าและผกผัน การวางแผนภาระและแนววิถีของหุ่นยนต์ การเขีย น
โปรแกรมจาลองสถานการณ์ การประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์ ในหัวข้อ
ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานประจาวิชา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การของหุ่ น ยนต์
สามารถอธิ บ ายการวางแผนภาระและแนววิ ถี การประยุ ก ต์ ใช้ ง าน
หุ่นยนต์เพื่อเป็นโครงการประจารายวิชาได้

529462 เซลล์แสงอาทิตย์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Photovoltaics)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
เรี ย นรู้ ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของแสงอาทิ ต ย์ และการแผ่ รั ง สี
ศึก ษาพื้ นฐานคุณ ลัก ษณะของสารกึ่งตัวนา และรอยต่อ p-n สาหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเน้นถึงการนาไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
ที่ได้จากการแปลงพลังงานโดยตรงจากแสงแดด และมุ่ งหมายไปสู่การ
ประยุกต์ใช้งานต่างๆ ที่รวมถึง ระบบการออกแบบและโครงสร้าง ศึกษา
เทคนิคพื้นฐานการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ของห้องวิจัย และโรงงาน
อุ ต สาหกรรม การเชื่ อ มต่ อ เซลล์ ต่ างๆ และการประกอบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ การศึกษาใช้งานในระบบแบบอิสระ และแบบต่อกับระบบ
จาหน่าย ศึกษาอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เกิด
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่ดีตามต้องการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การท างานของเซลล์
แสงอาทิ ตย์ หลั ก การออกแบบและสร้า งเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ สามารถ
อธิบายการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบอิสระและระบบแบบต่อกับ
ระบบจาหน่ายได้
529463 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
สัญญาณและระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา ผลการแปลง
z ทฤษฎีบทสังวัตนาการ สมการเชิงผลต่าง การประวิงกลุ่ม การประยุกต์ใช้
การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุตและขั้นตอนวิธีอย่างเร็วสาหรับการแปลงฟูเรียร์
แบบวิยุต ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์แบบจากัดและแบบไม่จากัด วงจร
กรองตามขวางวงจรกรองแลตทิซ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การแปรผันอัตรา
การชักตัวอย่าง เดซิเมชัน การประมาณค่าในช่วง วงจรกรองหลายเฟส
การเคลือบแฝง ผลของความยาวของคา ผลของค่าผิดพลาดจากการ
ควอนไทซ์ ผลของสัญญาณรบกวนจากการปัดเศษในวงจรกรองเชิงเลข
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจระบบดีส ครีตและคุณ สมบัติ
การแปลงแซต สามารถค านวณการแปลงฟู ริเยร์แ บบดี สครีต เข้าใจ
หลักการของการแปลงฟูริเยร์แบบดีสครีตแบบเร็ว สามารถออกแบบตัว
กรองส าหรั บ สั ญ ญาณดี ส ครีต และเข้ าใจทฤษฎี พื้ น ฐานส าหรับ การ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
529467 วิศวกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Engineering Optoelectronics)
วิชาบังคับก่อน : 529320 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
ฟิสิกส์ของการแผ่รังสีของแสง อันตรกิริยาระหว่างการแผ่
รังสี ของแสงกั บ สสาร หลั ก การและการประยุก ต์สิ่ งประดิ ษ ฐ์อ อปโต
อิเล็ก ทรอนิกส์ ได้แก่ แหล่งกาเนิดแสง ตัวตรวจจับ แสง สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์ที่ใช้แสงชนิดอื่นๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อ อปโตอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการประยุ ก ต์ ใช้ ง านในทาง
วิศวกรรมได้
529481 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
2(1-3-5)
(Advanced Topic in Electrical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้น หรือการพัฒ นาใหม่ ๆ ใน
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้เรีย นรู้และเข้าใจหั วข้ อที่เป็ นพั ฒ นาการใหม่
ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า
529482 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(1-3-5)
(Advanced Topic in Electrical Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หั ว ข้ อ ซึ่ ง เป็ น ที่ ส นใจในขณะนั้ น หรื อ การพั ฒ นาใหม่ ๆ
ในวิศวกรรมไฟฟ้า

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้เรีย นรู้และเข้าใจหั วข้ อที่เป็ นพั ฒ นาการใหม่
ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า
529483 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
2(1-3-5)
(Special Problem in Electrical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า ให้ผลประเมินเป็น S/U
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจปั ญ หาเฉพาะที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย นักศึก ษาสามารถแก้ปั ญ หาที่ได้รับมอบหมายได้ตามหลัก
ทางวิศวกรรมภายในหนึ่งภาคการศึกษา มีทักษะการเขียนรายงานและ
การนาเสนอปากเปล่า
529484 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(1-3-5)
(Special Problem in Electrical Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า ให้ผลประเมินเป็น S/U
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจปั ญ หาเฉพาะที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย นักศึก ษาสามารถแก้ปัญ หาที่ได้รับมอบหมายได้ตามหลัก
ทางวิศวกรรมภายในหนึ่งภาคการศึกษา มีทักษะการเขียนรายงานและ
การนาเสนอปากเปล่า
529485 สัมมนา
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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2(1-3-5)

การนาเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ในขณะ
นั้น การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่างๆ การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน
และการเขียนรายงาน ให้ผลประเมินเป็น S/U
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาฝึกทักษะการค้นคว้า การอภิปรายหัวข้อที่สนใจ
การนาเสนอ การเขียนรายงานและการพูดต่อหน้าสาธารณชนได้
529495 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา กระบวนการ
และขั้น ตอนของสหกิ จ ศึก ษา ระเบีย บข้อบั งคั บที่ เกี่ ย วข้องกั บสหกิ จ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธี ก ารเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน ทั ก ษะในการ
สือ่ สาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี วอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด
กระบวนการและขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา ตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานใน
สถานประกอบการ
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน
และการเขียนรายงานวิชาการ
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การปรับตัวสู่สังคมการทางาน
529496 สหกิจศึกษา 1
(Cooperative Education I)

8 หน่วยกิต

วิช าบั งคั บ ก่ อ น : รายวิช าที่ ส าขาวิ ช าก าหนดและรายวิช า 529495
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
ปฏิบัติงานแล้วนั กศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิ จ กรรมการสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึก ษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรม
ไปใช้ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่
การทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
529497 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 529496 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
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ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
529498 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 529497 สหกิจศึกษา 2
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
529499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
9 หน่วยกิต
(Electrical Engineering Professional Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ที่ ผู้ ส อนมอบหมาย ด้ ว ยความ
เห็ น ชอบของหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฯ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ส มั ค รใจไม่ ไ ป
ปฏิ บั ติ งานกั บ สถานประกอบการ สนั บ สนุ น ให้ น าหั วเรื่อ งที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทาเป็นโครงงาน
อาจเป็ น โครงการแบบพหุ วิท ยาการที่ รวมการศึ ก ษาวิเคราะห์ ในเชิ ง
ธุรกิ จ และเศรษฐการเข้าไว้ด้ วยกั น โครงงานจะต้องสาเร็จ ภายใน 2
ภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปาก
เปล่า ให้ผลประเมินเป็น S/U
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการนาองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้
มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง และสามารถ
นาเสนอปากเปล่าและเขียนรายงานประกอบโครงงานได้
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530200 งานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
1(0-3-0)
(Civil Engineering Profression)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อกาหนดและมาตรฐานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา การศึก ษาแผนแม่บท การศึกษาความ
เหมาะสม การออกแบบเบื้องต้น การออกแบบรายละเอียด ความรู้และ
ทักษะที่ต้องใช้ในการทาโครงการทางวิศวกรรมโยธาในขั้นตอนต่างๆ จน
โครงการสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมและภาพกว้าง
ของการท าโครงการทางวิ ศ วกรรมโยธาให้ ส าเร็ จ และงานวิ ช าชี พ
วิ ศ วกรรมโยธา ที่ ต้ อ งอาศั ย ความเชี่ ย วชาญทางวิ ศ วกรรมโยธา
หลากหลายด้าน เช่น วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมแหล่งน้า วิศวกรรรมสาธารณูปโภค วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
และความเชื่อมโยงกับรายวิชาที่ต้องเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน
หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ แนะนาความรู้เบื้องต้นทางพลศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ส่งผ่านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
พื้นฐานเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุ
2. สามารถแยกชิ้นอนุภาคหรือวัตถุออกจากสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เขียนแผนภาพวัตถุอิสระภายใต้แรงกระทา สร้างระบบ
สมการสมดุลของวัตถุ และนาเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาระบบสมดุล
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพสมดุลของ โครงสร้าง ชิ้นส่วน
ภายในโครงสร้าง และแรงภายในของชิ้นส่วน
4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ จดบันทึก ค้นคว้าหาความรู้ตลอดจน
5. ประสบการณ์การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมแบบพึ่งพาตนเอง

530202 สมการเชิงอนุพันธ์สาหรับวิศวกรโยธา
4(4-0-8)
(Differential Equations for Civil Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง และอั น ดั บ สองเชิ ง
เส้นประเภทเอกพันธ์ กรณีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญประเภทไม่เอกพันธ์ การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสามและอันดับสูง กรณีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว
วิธี เชิ ง ตั ว เลขส าหรั บ สมการเชิ งอนุ พั น ธ์ ส ามั ญ การประยุ ก ต์ ในงาน
วิศวกรรมโยธา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ทบทวน ต่อยอดการใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
แคลคูลัสที่จาเป็นต่อการเรียนรู้สมการเชิงอนุพันธ์
2. นักศึกษาสามารถจาแนกประเภทของสมการเชิงอนุพันธ์
สามารถใช้เทคนิคการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับหนึ่งและอันดับสองชนิดต่างๆ ได้
3. สามารถนาเอาความรู้จากสมการเชิงอนุพันธ์เพื่อประยุกต์ใช้
กับปัญหาในงานวิศวกรรมโยธาได้
4. สามารถนาเอาระเบียบวิธีคิดเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาสมการ
เชิงอนุพันธ์อย่างง่าย
5. นักศึกษาสามารถนาเอาความรู้ที่เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานต่อยอดในการศึกษาในขั้นสูงต่อไป
530203 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
2(1-3-5)
(Civil Engineering Graphics)
วิชาบังคับก่อน : 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
ฝึกเขียนแบบวิศวกรรมโยธา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างเหล็ก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. แสดงปรัชญาการเขียนแบบ หลักการ วิธีการเขียนแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานสาหรับการเขียนแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็กสาหรับส่วนประกอบต่าง ๆ และโครงสร้างขั้นต้น
2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้การเขียนแบบทาง
วิศวกรรมศาสตร์
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3. แสดงการนาเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการ
เขียนแบบโครงสร้าง
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการคิดอย่าง
เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการทางานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิผลของนักศึกษา
530211

กลศาสตร์วัสดุ 1
4(4-0-8)
(Mechanics of Materials I)
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
แรงและหน่ ว ยแรง ความสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยแรงและ
ความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์
ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และ
หน่วยแรงกระทาร่วม เกณฑ์กาหนดการวิบัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ตีความและประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงความเครียด และคุณสมบัติของวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจ
หลักการของสัดส่วนปลอดภัย
2. ระบุและเข้าใจหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่กระทาต่อ
โครงสร้าง วิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างที่มีแรง
กระทาร่วม
3. ระบุและเข้าใจการเสียรูปที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่กระทาต่อ
โครงสร้างประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยแรงในโครงสร้าง
และกาลังวัสดุในการออกแบบโครงสร้างธรรมดา
530231 ชลศาสตร์
4(4-0-8)
(Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหล ของไหลสถิ ต พลศาสตร์ แ ละ
จลนศาสตร์ของไหล สมการพลังงานในการไหลคงตัว โมเมนตัมและแรง
พลศาสตร์ในของไหลเคลื่ อนที่ การวิเคราะห์สภาพเหมือนและมิติ การ
ไหลในท่อของของไหลที่กดอัดไม่ได้ การไหลในทางน้าเปิด การวัดการ
ไหล ปัญหาการไหลไม่คงตัว

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สาธิตวิธีการออกแบบ ขนาดและรูปร่างโครงสร้างทางชล
ศาสตร์พื้นฐาน แนะนาหลักการและการใช้ code ข้อกาหนด
สาหรับการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างทาง
ชลศาสตร์
2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์ของไหล ทั้งน้าผิว
ดินและน้าใต้ดิน เพื่อการออกแบบ การไหลในทางน้าเปิด
และการไหลในท่อ
3. แสดงการนาเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหา
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการทางานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิผลของ
530232

ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-0)
(Hydraulics Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 530231 ชลศาสตร์
การทดลองและการเขี ย นรายงานเกี่ ย วกั บ ความดั น
สถิตย์ หลักการเบอร์นูลี การไหลผ่าน เวนจูริมิเตอร์และออริฟิซมิเตอร์
การไหลข้ามฝาย ทางน้าเปิด แรงบนใบจักร เครื่องสูบและกังหัน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. พัฒนาทักษะการออกแบบการทดสอบ ทดลอง โดยนักศึกษา
เพื่อพิสูจน์และหาคาตอบของปัญหาทางวิศวกรรมชลศาสตร์
ได้ด้วยตนเอง
2. นัก ศึก ษามีทัก ษะในการดาเนินการทดสอบ ทดลอง เรีย นรู้
พฤติกรรรมการไหลของน้าในรูปแบบต่าง ๆ ร่ วมกับการใช้
โครงสร้างทางชลศาสตร์พื้นฐาน
3. พัฒนาทัก ษะ การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดสอบ
ทดลอง ยืนยันความสอดคล้องกับทฤษฎี เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบ โครงสร้างทางชลศาสตร์ต่อไป
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อ สนับสนุนการทางานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา
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530251

การสารวจ
4(4-0-8)
(Surveying)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนางานสารวจพื้นฐานการทางานในสนามหลักการและ
การประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมการวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อน
ในการสารวจและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรั บได้ การปรับแก้งานรังวัด
การทาการสามเหลี่ยม การรังวัดเซิงมุมอย่างละเอียด ระบบพิกัดระนาบ
อย่างละเอียด การรังวัดระดับอย่างละเอียดการสารวจเพื่อเก็บรายละเอียด
ภูมิประเทศการทาแผนที่พื้นที่และปริมาตร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักวิชาเบื้องต้นของ
การสารวจ การระดับ ข้อมูลการรังวัด
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และการใช้
ประโยชน์ในข้อมูลการรังวัด
3. เพื่อให้นักศึกษาได้คานวณ ตลอดจนการใช้เครื่องมือรังวัด
ชนิดต่าง ๆ และการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน
สารวจ ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนและการปรับแก้เขียน
รายละเอียดลงในสมุดสนามหรือแผนที่
4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการของเทคโนโลยี เครื่องมือ
รังวัดประเภทต่าง ๆ ทั้งสมัยอดีตและปัจจุบันรวมถึงแนวโน้ม
ในอนาคต
5. สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการทางานจริง หรือในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสารวจ การออกแบบทางด้าน
วิศวกรรมโยธาต่อไป
530252

ปฏิบัติการการสารวจ
1(0-3-0)
(Surveying Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 530251 การสารวจ
การบันทึกสมุดสนาม และการวัดระยะทางโดยการเดินนับ
ก้าว การรังวัดระยะทางโดยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกล้องระดับโดย
วิธี 2 หมุด และการหาค่าผลต่างระดับ การหาค่าระดับตามทางยาวและ
ทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมดิ่งด้วยกล้องทีโอโดไลท์ การทาวงรอบ
ด้วยกล้องทีโอโดไลท์ การทาแผนที่ภูมิประเทศ การเก็บรายละเอียดโดย
วีธีสเตเดีย

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของงาน
สารวจ
2. เข้าใจหลักการของการวัดระยะ การทาระดับ การวัดมุม การ
ทาวงรอบ การเก็บรายละเอียด การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ
การกาหนดตาแหน่งในงานก่อสร้าง
3. ตระหนักถึงการใช้ความรู้ทางทฤษฎีให้เกิดผลในทางปฏิบัติใน
การทางาน
4. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่ คณะ
ในขณะปฏิบัติการสารวจ และ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตาม
ลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
530253

การสารวจภาคสนาม
1(80 ชั่วโมง)
(Surveying Camp)
วิชาบังคับก่อน : 530251 การสารวจ และ
530252 ปฏิบัติการการสารวจ
ปฏิ บั ติ ก ารส ารวจภาคสนามในพื้ น ที่ ที่ ก าหนดให้ ภ ายใน
เวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง พร้อมทั้งนาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้จากภาคทฤษฎีนามาประยุกต์ใน
การสารวจภาคสนาม และได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงของการ
สารวจบนพื้นที่จริง เพิ่มทักษะในการใช้อุปกรณ์สารวจชนิด
ต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษาเขียนแผนที่แสดงตาแหน่ง ขนาดสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ เช่น อาคาร ลานจอดรถ แนวรั้ว เส้นทางสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ เช่น ถนน รางระบายน้า แนวเสาไฟ ท่อประปา เมื่อมอง
จาก Top View เพื่ อ สร้า งแผนที่ ภู มิ ป ระเทศในสั ด ส่ ว นที่
เหมาะสม
3. เพื่อให้นักศึกษาเขียนแผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง และ Spot
elevation ของพื้นที่ป่า ภูมิประเทศตามธรรมชาติ
4. พัฒนาทักษะและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางสารวจ และเพื่อสนับสนุนการ
ทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา
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วัสดุวิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
สมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งานของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ
เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมโพสิท โครงสร้างผลึกของโลหะ การตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาคและจุลภาค สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทางกล
แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย กระบวนการผลิตและขึ้นรูป
โลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน โครงสร้าง
และสมบัติของวัสดุเซรามิก เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง กระบวนการ
ผลิต สมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิก วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจาวัน
พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์และ
สมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์ การย่อยสลายของพลาสติก การประยุกต์ใช้
วัสดุในงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถจาแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม อธิบาย
สมบัติเบื้องต้นของวัสดุ วิธีการทดสอบ วิเคราะห์สมบัติและแปลผลได้
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค สมบัติ
กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุงสมบัติ รวมถึงสามารถเลือกใช้
วัสดุในทางวิศวกรรมได้ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุในงาน
วิศวกรรม

1. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบทาง
อุทกวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้และ
ระหว่างสมดุลของน้าและพลังงาน
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและอุทก
วิทยาด้วยหลักการทางสถิติ เพื่อนาผลไปทานายหรือ
ออกแบบฝนและน้าท่า ที่จะนาไปออกแบบโครงสร้างทางชล
ศาสตร์ต่อไป
3. นักศึกษามีทักษะการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร ที่
เกี่ยวข้องกับอุทกวิทยาในระดับพื้นฐานได้ เช่นปัญหาน้าท่วม
น้าแล้ง และฝึกการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล

531101

530233

อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วงจรอุทก ฝน การซึม น้าใต้ดิน น้าท่า การระเหย การคาย
ระเหย การวิเคราะห์ฝน น้าท่า เอกชลภาพ น้าหลาก ความน่าจะเป็น
และความเสี่ยงในการออกแบบทางอุทก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

530212

การทดสอบวัสดุ
2(1-3-2)
(Material Testing)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
พฤติกรรมเชิงกลและการทดสอบวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก
โครงสร้ า ง คอนกรี ต อิ ฐ และไม้ เป็ น ต้ น ภายใต้ แ รงดึ ง แรงกดอั ด
แรงบิด แรงเฉือน แรงดัด และแรงกระทาซ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เรียนรู้พฤติกรรมและสมบัติทางกลของวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่
ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและสามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้
ตามความเหมาะสม
2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้วิชากลศาสตร์วัสดุ
3. พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องและ
สามารถนาสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ง
ในด้านการฟัง การพูด และการเขียน
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการทางานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา
530312

เทคโนโลยีงานคอนกรีต
(Concrete Technology)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
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3(3-3-6)

คุณ สมบัติของคอนกรีต ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ วัสดุมวลรวม
น้าและสารผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสม การผสม การลาเลียง การเท
การทาให้แน่น การบ่ม แบบหล่อคอนกรีต คุณสมบัติคอนกรีตสด คุณสมบัติ
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วด้านกาลังและความทนทาน คอนกรีตชนิด พิเศษ
การตรวจสอบและรายงานผล การควบคุมคุณ ภาพและมาตรฐานงาน
คอนกรีต การปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์ มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ สัดส่วนคละ การทดสอบคุณสมบัติ
ของซีเมนต์เพสท์มอร์ต้า คอนกรีตสด การทดสอบกาลังด้านต่าง ๆ ของ
คอนกรีตที่แข็งแล้ว การทดสอบโครงสร้างจริง การทดสอบแบบไม่ทาลาย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. มีความรู้พื้น ฐานเกี่ ย วของกั บ วัสดุที่ ใช้ในการผลิตคอนกรีต
เช่น ปูนซีเมนต์ มวลรวม น้า สารผสมเพิ่ม เป็นต้น
2. ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตให้สามารถใช้งานได้
3. สามารถใช้งานคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทาลายของโครงสร้างคอนกรีต
5. นาความรู้ในภาคทฤษฎีไปทดสอบในภาคปฏิบัติได้
530313

ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต
1(0-3-0)
(Concrete Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
การทดลองเพื่อการศึกษาคุณสมบัติที่จาเป็นต้องใช้ ในงาน
ออกแบบและงานก่ อสร้างทางวัส ดุต่าง ๆ ซึ่งได้ แก่ ซีเมนต์ มวลรวม
ละเอี ย ดหรือ ทราย มวลรวมหยาบหรื อ หิ น คอนกรีต สด คอนกรีต ที่
แข็งแรงแล้ว และการทดสอบแบบไม่ทาลาย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต
ส่วนผสมของคอนกรีต การผสมคอนกรีตให้ ได้คุณ ภาพที่ ดี
รวมถึงคุณลักษณะของคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้าง
2. เข้ าใจและสามารถทดสอบคุณ สมบั ติต่ าง ๆ ของส่วนผสม
คอนกรีต รวมทั้งคุณ สมบัติทางด้านวัสดุประสานของเพสต์
มอร์ต้าร์ และคอนกรีต
3. เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทดสอบวัสดุ เห็นคุณค่าของการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดเก็บและบารุงรักษา

4. พัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดสอบ
ทดลอง ยืนยันความสอดคล้องกับทฤษฎี เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบ และก่อสร้างต่อไป
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
4(4-0-8)
(Theory of Structures)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ โ ครงสร้ า ง แรง
ปฏิกิริยา แรงในแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนต์ในโครงสร้างสถิตแบบ
ดีเทอร์มิเนท วิธีกราฟฟิกสถิตยศาสตร์ เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างดี
เทอร์ มิ เนท ระยะโก่ ง แอ่ น ของโครงสร้ า งดี เทอร์ มิ เนทโดยวิ ธี พื้ น ที่
โมเมนต์ วิธีคานคอนจูเกท วิธีงานเสมือนวิธีพลังงานความเครียด และ
แผนภาพวิลลีโอ-มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างสถิตแบบอินดีเทอร์มิเนท
โดยวิธีเปลี่ยนรูปร่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในแนวคิดของทฤษฎีและวิธีการในการวิเคราะห์
statically determinate และ indeterminate structures
2. ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้วิชากลศาสตร์วัสดุ
3. พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องและ
สามารถนาสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ง
ในด้านการฟัง การพูด และการเขียน
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการทางานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา
530315

การวิเคราะห์โครงสร้าง
4(4-0-8)
(Structural Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
การวิ เคราะห์ โ ครงสร้า งอิ น ดี เทอร์มิ เนท โดยวิธี น้ าหนั ก
บรรทุ ก ยื ด หยุ่ น วิ ธี มุ ม ลาด-ความแอ่ น วิ ธี ก ารกระจายโมเมนต์ วิ ธี
พลังงานความเครีย ด เส้น อินฟลูเอ็นซ์ ของโครงสร้างอิน ดีเทอร์มิเนท
ความรู้เบื้อ งต้นเกี่ ย วกั บการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติก การ
วิ เคราะห์ โ ครงสร้ า งโดยวิ ธี ป ระมาณ ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การ
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วิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริก การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
โครงสร้าง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในแนวคิดของทฤษฎีและวิธีการในการวิเคราะห์
statically indeterminate structures
2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้วิชาทฤษฎีโครงสร้าง
3. พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องใน
การวิ เคราะห์ โ ครงสร้ า ง statically indeterminate และ
สามารถนาสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ง
ในด้านการฟัง การพูด และการเขียน
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการทางานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา
530316

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
4(3-3-6)
(Reinforced Concrete Design I)
วิชาบังคับก่อน : 530312 เทคโนโลยีงานคอนกรีต และ
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
พฤติกรรมพื้นฐานในการรับแรงตามแนวแกน การดัด การบิด
การเฉือน การยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่านี้ การออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กขององค์อาคารโครงสร้างโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
และวิธีกาลัง การฝึกออกแบบและเขียนแบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สาธิตและพัฒนาวิธีการออกแบบ และแนะนาให้ทราบหลักเกณฑ์
และวิธีการคานวณออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กขั้นต้นตาม Code ข้อกาหนดและมาตรฐาน
การออกแบบ สาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นต้น “โดย
วิธีหน่วยแรงใช้งาน”
2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้ความแข็งแรงของวัสดุและการ
วิเคราะห์โครงสร้าง
3. แสดงการนาเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัย มาใช้กั บการ
แก้ปัญหาและการสื่อสาร

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการทางานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา
530317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
4(4-0-8)
(Reinforced Concrete Design II)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
การวิเคราะห์ระบบพื้นโดยวิธีโครงอาคารเทียบเท่า จุดต่อ
เนื้อเดีย วระหว่างคานและเสา ผนัง กันดินแบบยื่น การออกแบบเสา
ยาว ทฤษฎีเส้นครากของแผ่นพื้น การออกแบบองค์อาคารรับแรงบิด
การวิ เคราะห์ ค านและโครงอาคารอิ น ดี เทอร์ มิ เนท ระบบอาคาร
คอนกรีตแบบต่าง ๆ การฝึกออกแบบและเขียนแบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. แสดงปรัชญาการออกแบบ หลักการ วิธีการออกแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานสาหรับการการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกาลังสาหรับส่วนประกอบต่าง ๆ
และโครงสร้างขั้นต้น
2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์วัสดุและการ
วิเคราะห์โครงสร้าง
3. แสดงการนาเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหาและการสื่อสาร
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการคิดอย่าง
เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการทางานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิผลของนักศึกษา
530318

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
5(4-3-8)
(Timber and Steel Design)
วิชาบังคับก่อน : 530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึง
และแรงอัด คาน คาน-เสา องค์อาคารประกอบ คานแผ่นเหล็กประกอบ
จุดต่อ วิธี ASD และ LRFD การฝึกออกแบบและเขียนแบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
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1. แสดงปรัชญาการออกแบบ หลักการ วิธีการออกแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานสาหรับการการออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็กสาหรับส่วนประกอบต่าง ๆ และโครงสร้างขั้นต้น
2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์วัสดุและการ
วิเคราะห์โครงสร้าง
3. แสดงการนาเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการทางานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา
530321

ปฐพีกลศาสตร์
4(4-0-8)
(Soil Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
การกาเนิดดิน คุณ สมบัติดัชนีและการจาแนกดิน การบด
อัด ความซึม ผ่านน้ าในดินและปั ญ หาการไหลซึม หลัก การหน่วยแรง
ประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายหน่วยแรง การอัดตัวของดิน กาลัง
ต้านทานแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีความดันดิน เสถีย รภาพของลาดดิน
กาลังรับแรงแบกทาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ทราบคุณสมบัติพื้นฐาน ความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างคุณสมบัติ
พื้นฐาน และแนวคิดในการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติพื้นฐาน
ของดิน
2. สามารถจาแนกชนิดของดินตามมาตรฐานสากลได้
3. เข้าใจพฤติกรรมการไหลของน้าในดินทั้งการไหลแบบคงตัว
และไม่คงตัว
4. สามารถวิเคราะห์หน่วยแรงอย่างง่ายที่เกิดขึ้นในมวลดินได้
พร้อมทั้งเข้าใจพฤติกรรมการรับแรงเฉือน และการวิบัติภายใต้
การรับแรงเฉือนของดินได้
530322

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics Laboratory)

1(0-3-0)

วิชาบังคับร่วม : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
การเจาะเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ การ
กระจายขนาดของเม็ดดิน การบดอัดแบบพล็อกเตอร์ ความหนาแน่น
ของดินในสนาม ความซึมผ่านได้โดยการทดสอบแบบศักย์คงที่และศักย์
แปรเปลี่ ย น การทรุด ตั ว ของดิ น การทดสอบการเฉื อ นโดยตรง การ
ทดสอบแรงอัดสามแกน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. พัฒนาทักษะการออกแบบการทดสอบ ทดลอง เพื่อพิสูจน์และ
หาพารามิเตอร์ทางปฐพีกลศาสตร์ที่สาคัญได้ด้วยตนเอง
2. มีทักษะในการดาเนินการทดสอบ ทดลอง รวมถึงการใช้
เครื่องมือทดสอบอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3. มีทักษะ การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดสอบ ยืนยัน
ความสอดคล้องกับทฤษฎี เพื่อนาไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการทางานเป็นทีม และการนาเสนอรายงาน
530324

วิศวกรรมฐานราก
4(4-0-8)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
การสารวจชั้นดิน กาลังรับแรงแบกทานของฐานราก การ
ออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากแพ การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การ
วิเคราะห์ก ารทรุดตัว เสถียรภาพของลาดดิน ปัญหาด้านความดันดิน
โครงสร้างกันดินและเข็มพืด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงดิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. พิจารณาเจาะสารวจดินและเลือกใช้พารามิเตอร์ในการ
ออกแบบฐานราก, กาแพงกันดิน, และลาดดิน
2. ประยุกต์ใช้ปฐพีกลศาสตร์และความรู้ทางวิศวกรรมโยธาใน
การออกแบบฐานรากสาหรับอาคารปกติ
3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะที่จาเป็นในกระบวนการ
ออกแบบฐานราก ซึ่งรวมถึงความสามารถในการตั้งโจทย์
การคิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสังเคราะห์ข้อมูล
และทางานร่วมกับงานด้านอื่นได้
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530331

วิศวกรรมชลศาสตร์
4(4-0-8)
(Hydraulic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530231 ชลศาสตร์
การประยุกต์ใช้หลักการกลศาสตร์ของไหลเพื่อศึกษา และฝึก
ปฏิบัติการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมชลศาสตร์ ระบบท่อ ค้อนน้า เครื่อง
สูบและกังหันน้า การไหลในทางน้าเปิด ออกแบบอ่างเก็บน้า เขื่อน ทาง
ระบายน้าล้น แบบจาลองทางชลศาสตร์ต่าง ๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สาธิตวิธีการออกแบบ ขนาดและรูปร่างโครงสร้างทางชล
ศาสตร์พื้นฐาน แนะนาหลักการและการใช้ code ข้อกาหนด
สาหรับการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างทาง
ชลศาสตร์
2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์ของไหล ทั้งน้าผิว
ดินและน้าใต้ดิน เพื่อการออกแบบ การไหลในทางน้าเปิด
และการไหลในท่อ
3. แสดงการนาเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหา
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการทางานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา
530351

วิศวกรรมการขนส่ง
4(4-0-8)
(Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
การวางแผนงาน การออกแบบและประเมิ นระบบขนส่ ง
แบบจาลองการขนส่ง การขนส่งน้า การขนส่งระบบท่อ การขนส่ งทาง
ถนน การขนส่งระบบราง การขนส่งทางอากาศ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ให้สามารถเข้าใจระบบขนส่ง และรูปแบบของการขนส่งใน
สากล และเข้าใจถึง ขั้นตอน
ของการวางแผน และการสร้างรูปแบบจาลองการเดินทาง
2. ให้เข้าใจข้อได้เปรียบ และข้อด้อยในแต่ละระบบการเดินทาง
ต่ าง ๆ เช่ น จากการเดิ น ทาง ทางน้ า, ทางท่ อ , ทางถนน,
ทางราง และทางอากาศ

530352

การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-0)
(Highway Material Testing)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
วัสดุพื้นดินเดิม ดินถม และวัสดุพื้นทาง การทดสอบงาน
สนาม วัสดุพื้นผิว เทคโนโลยีแอสฟัลต์ การทดสอบวัสดุแ อสฟัลต์ การ
ทดสอบวัสดุคอนกรีต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ให้เข้าใจการทดสอบวัสดึการทาง หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ทาถนน เช่น คอนกรีต, ดินลูกรัง, หิน, กรวด และอื่น ๆ และ
วัสดุประเภทอื่น เช่น วัสดุแอสฟัลท์ หรือยางมะตอย
2. โดยให้เข้าใจวิธีการทดสอบเบื้องต้น การนาเอามาใช้ การ
ออกแบบเพื่อการรับน้าหนัก
เป็นต้น

530442 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้าง 4(4-0-8)
(Construction Engineering and Management)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
ระบบการส่งมอบโครงการ การจัดองค์กร การวางผังสถานที่
ก่อสร้าง การวางแผนโครงการ วิธีสายทางกิ จกรรมวิก ฤต การจัดการ
ทรัพยากรโครงการ การตรวจวัดความก้าวหน้าของโครงการ เทคโนโลยี
การก่ อ สร้ า งร่ ว มสมั ย เครื่ อ งจั ก รหนั ก ส าหรั บ งานก่ อ สร้ า ง ความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพงานก่อสร้าง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. รู้จักลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้าง ระบบการส่งมอบ
โครงการแบบต่าง ๆ และการจัดโครงสร้างของโครงการ
2. สามารถวางแผนโครงการก่อสร้างด้วยวิธีสายทางวิกฤต และ
วิธีเส้นดุลยภาพ
3. สามารถวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการก่อสร้างให้
เกิดประสิทธิภาพ
4. สามารถควบคุมโครงการก่อสร้างด้วยการติดตาม
ความก้าวหน้าและเทคนิคตรวจวัดมูลค่าที่ได้
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530463

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ให้สามารถเข้าใจถึงแนวทางการออกแบบเส้นทางถนน เข้าใจ
ระบบบริการ การคานวณ ต่าง ๆ เช่น การออกแบบทาง
เรขาคณิตโค้งราบและโค้งดิ่ง
2. ให้สามารถประยุกต์ นาเอาอุปกรณ์ การสารวจมาใช้ประกอบ
กับการคานวณ ให้สามารถกาหนดตาแหน่ง เพื่อการก่อสร้าง
ถนนได้ โดยหลักการ จะให้เข้าใจวิธีการกาหนดเส้นทาง การ
คานวณปริมาณดินหรือกองวัสดุ และการแก้ ปัญหาในหน้า
งานก่อสร้างถนน

โครงงานการออกแบบขันสูง
4(3-3-9)
(Capstone Design Projects)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
สร้างทักษะและประสบการณ์การทางานเป็นทีมออกแบบ
งานวิศวกรรมที่ซับซ้อน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จากปัญหาจริงทาง
วิศวกรรม ภาพรวมของ หน้าที่ การออกแบบ และการใช้งาน ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถออกแบบได้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยคานึงถึงข้อจากัดของ
2. พื้นที่ ราคาค่าก่อสร้าง
3. สามารถอธิบายหลักการบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ นโยบาย
สาธารณะ และความเป็นผู้นาเพื่อทาให้โครงการประสบ
ผลสาเร็จ
4. สามารถทางานเป็นทีมในลักษณะสหวิทยาการ มีทัศนะคติที่
ต้องทาได้สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา
รวบรวมข้อมูล เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5. มีความเข้าในความรับผิดชอบทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ
6. สามารถสื่อสารได้ทั้งโดยวาจา รายงาน แบบทางวิศวกรรม
กับผู้ฟังที่เป็นบุคคลทั่วไปและนักเทคนิค
7. สามารถใช้เกณฑ์การออกแบบได้หลากหลาย เพื่อประเมิน
ทางเลือกการออกแบบที่เป็นไปได้มากที่สุด
8. ประยุกต์ใช้ซอฟ์แวร์และเทคนิคการคานวณ เพื่อการ
ออกแบบและสื่อสาร

530325 การออกแบบด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค
4(4-0-8)
(Geotechnical Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี
คุณสมบัติพื้นฐานของดินสาหรับการวางแผนงานก่อสร้าง การออกแบบ
กาแพงกันดิน การออกแบบเสถียรภาพของลาดดินและลาดตลิ่ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบ และมีองค์ความรู้
ด้านการออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี ตลอดจนนาองค์ความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้การประกอบอาชีพและ พัฒนาสังคมอย่าง
สร้างสรรค์
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างใต้ดินและ
ยั ง ต้ อ งมี ค วามสามารถในการป้ อ งกั น ความเสี ย หายต่ อ
โครงสร้างที่อยู่ข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน

530254

530411

การสารวจงานทาง
4(4-0-8)
(Route Surveying)
วิชาบังคับก่อน : 530251 การสารวจ และ530252 ปฏิบัติการการสารวจ
เทคนิ ค ของงานส ารวจส าหรับ งานทาง การก าหนดแนว
เส้นทางและการคานวนออกแบบการคานวนออกแบบโค้งราบและโค้ง
ดิ่ง การคานวนหาปริมาณดิน การกาหนดวางแนวเส้นทาง การสารวจ
สาหรับการก่อสร้างเส้นทาง หลักการสารวจในสนามเพื่อฝึกการปฏิบัติ
ในการสารวจเส้นทาง

กลศาสตร์วัสดุ 2
4(4-0-8)
(Mechanics of Materials II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิ เคราะห์ ห น่ ว ยแรงและความเครี ย ด ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดของวัสดุประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีความ
ยื ด หยุ่ น และการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี พ ลั ง งานในการวิ เคราะห์ ชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้างการวิบัติและเกณฑ์ กาหนดการวิบัติในการทานายการวิบัติ
ของชิ้นส่วนโครงสร้าง การล้าและกลศาสตร์การแตกร้าวเบื้องต้น คาน
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บนฐานรากยืดหยุ่น การดัดของแผ่น เรียบ การโก่ งเดาะและการขาด
เสถียรภาพของแผ่นเรียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เรียนรู้การวิเคราะห์วัสดุและโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิดของทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐาน (concept of fundamental theories) ของ
วิชา Advanced Mechanics of Materials
2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้วิชา Advanced Mechanics
of Materials ในปัญหาจริงได้
3. พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องใน
วิชา Advanced Mechanics of Materials และสามารถ
นาสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูล
ทั้งในด้านการฟัง การพูด และการเขียน
530412

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
4(4-0-8)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
หลัก การพื้นฐานของคอนกรีตอัดแรง คุณ สมบัติของวัสดุ
การวิเคราะห์และการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรงเพื่อรับโมเมนต์ดัด
แรงเฉือนและแรงบิด การสูญเสียแรงอัด ระยะโก่งตัวและระยะยก เพื่อ
การแอ่นตัว การวิเคราะห์และการออกแบบแผ่นพื้นทางเดียว และแผ่น
พื้นสองทาง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เรีย นรู้วิธีการประยุก ต์บทบัญญัติของ ACI 318 สาหรับการ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
2. เข้ า ใจกรอบแนวคิ ด ของการอั ด แรงและพฤติ ก รรมของ
คอนกรีตโครงสร้าง
3. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตอัดแรง
อย่างง่าย
4. สามารถคานวณการเสื่อมลดในการอัดแรงสาหรับโครงสร้าง
คอนกรีตอัดแรง
5. สามารถค านวณการแอ่ น ตั ว และการดั ด โค้ ง ของชิ้ น ส่ ว น
คอนกรีตอัดแรง

6. เรียนรู้การใช้คู่มือการออกแบบในการเลือกขนาดหน้าตัดของ
คานคอนกรีตอัดแรง
530413

การออกแบบอาคาร
4(4-0-8)
(Building Design)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
หลักการพื้นฐานของการออกแบบอาคาร แนวความคิดใน
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. แสดงปรัชญาการออกแบบ หลักการ วิธีการออกแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานสาหรับการการออกแบบโครงสร้าง
อาคารภายใต้การรับน้าหนักบรรทุกรูปแบบต่าง ๆ
2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้การออกแบบคอมกรีต
เสริมเหล็ก
3. แสดงการนาเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ออกแบบอาคาร
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการคิดอย่างเป็นอิสระเพื่อสนับสนุนการทางานอย่าง
มีประสิทธิผลของนักศึกษา
530414 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 4(4-0-8)
(Computer Applications in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประยุกต์ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานวิศวกรรมโยธาการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง การเขียนแบบ
การสารวจ การจัดการ การวางแผนงานก่อสร้างการประมาณราคา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. แสดงปรัชญาการประยุกต์ หลักการ วิธีการใช้งาน และสาธิต
การใช้คอมพิวเตอร์สาหรับในงานวิศวกรรมโยธา
2. พั ฒ นาต่ อ ยอดและประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ก ารวิ เคราะห์ แ ละ
ออกแบบโครงสร้าง
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3. แสดงการนาเครื่อ งมือทางวิศวกรรมที่ ทัน สมัย มาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ
5. เพื่ อ สนั บ สนุ น การท างานเป็ น ที ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
นักศึกษา
530415

เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Concrete Technology)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 530312 เทคโนโลยี ง านคอนกรี ต และ530313
ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต
คุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต สด และคอนกรี ต ที่ แ ข็ งตั ว แล้ ว
กาลัง พฤติกรรมยืดหยุ่น ความล้า การหดตัว และการปรับปรุงคุณภาพ
ของคอนกรีตโดยวัสดุปอซโซลานิก สารผสมเพิ่มมีคุณสมบัติทางแร่ธาตุ
และเคมี โครงสร้างจุลภาคของคอนกรีต คอนกรีตก าลังสูง คอนกรีต
มวลเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย เทคโนโลยีคอนกรีตใน
ปัจจุบัน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นัก ศึ ก ษาเข้ าใจถึ งคุ ณ สมบั ติของส่วนผสมต่างๆที่ใช้ ในงาน
คอนกรีต
2. นักศึกษาเข้าใจถึงคุณ สมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้ว
3. นักศึกษาสามารถออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้งาน
โดยทั่วไปได้
530431

วิศวกรรมนาประปาและการออกแบบ
4(4-0-8)
(Water Supply Engineering and Design)
วิชาบังคับก่อน : 530233 อุทกวิทยา
ประมาณความต้ อ งการใช้ น้ าประปาในเชิ งปริม าณและ
คุณภาพ แหล่งน้าดิบสาหรับทาน้าประปา การทานายจานวนประชากร
ผู้ ใ ช้ น้ า อั ต ราการใช้ น้ าประปา และความเปลี่ ย นแปลงตามเวลา
การออกแบบระบบกระจายส่งน้าประปา ระบบผลิตน้าประปา และการ
วางแผนการผลิต

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการผลิต
น้ าประปาตั้ งแต่ การหาแหล่ งน้ าดิ บ จนถึ ง การออกแบบ
กระบวนการผลิตน้าประปา ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน
ต่างๆ
2. นักศึกษาสามารถต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้อุทกวิ ทยา
และวิศวกรรมชลศาสตร์ กับงานวิศวกรรมประปา
3. แสดงการนาเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัย มาใช้กับการ
แก้ปัญหา
4. พัฒ นาทัก ษะการแก้ ปัญ หาระบบผลิตน้าประปาพื้ นฐานได้
เช่ น ปั ญ หาน้ าประปาไม่ เพี ย งพอ คุ ณ ภาพต่ า และฝึ ก การ
ทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล
530432

วิศวกรรมทรัพยากรนา
4(4-0-8)
(Water Resources Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530233 อุทกวิทยา
การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ ระบบลุ่มน้าสาหรับ
การวางแผนโครงการด้ วยแบบจ าลอง การออกแบบโครงสร้างของ
โครงการในเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ
น้าในลุ่มน้าด้วยแบบจาลอง กราฟแสดงเกณฑ์การจัดการน้าในอ่างเก็บ
น้า กรณีศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการวาง
แผนโครงการพัฒนาแหล่งน้าและการวิเคราะห์ระบบลุ่มน้า
2. นักศึกษาสามารถต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้อุทกวิทยา
วิศวกรรมชลศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์ กับการวางแผน
โครงการด้วยแบบจาลอง การออกแบบองค์ประกอบ
ของโครงการเบื้องต้น
3. แสดงการนาเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยมาใช้กับการ
บริหารจัดการน้าในลุ่มน้า
4. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้นด้วย กรณีศึกษา
ต่างๆ
530433

วิศวกรรมชลประทาน
(Irrigation Engineering)
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4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน : 530233 อุทกวิทยา
ปริ ม าณ น้ าที่ พื ช ต้ อ งการ องค์ ป ระกอบของระบบ
ชลประทาน คลองส่งน้าและอาคาร ชลประทาน การวัดน้าชลประทาน
การส่ งน้ าและการควบคุ ม การปรับ ระดับ ที่ ดิ น และการวางผังสนาม
วิธีการประเมินประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถอธิบายปริมาณน้าที่พืชต้องการ องค์ประกอบ
ของระบบชลประทาน คลองส่งน้าและอาคารชลประทาน การ
วัดน้ าชลประทาน การส่ งน้ าและการควบคุม การปรับ ระดั บ
ที่ดิน และการวางผังสนาม วิธีก ารประเมิ นประสิทธิภ าพของ
โครงการชลประทาน
2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบาย และใช้หลักการ
พื้นฐานทางอุทกวิทยา เช่น วัฎจักรน้าปริมาณฝนใช้การปริมาณ
น้าท่า เป็นต้น ในการบริหารจัดการระบบชลประทานได้
3. ต่ อ ยอดการใช้ ค วามรู้ อุ ท กวิ ท ยา ชลศาสตร์ ข องไหล เป็ น
พื้นฐานการออกแบบระบบชลประทาน
4. พัฒนาทักษะและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่
ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
คิดวิเคราะห์ปัญหาทางระบบชลประทาน และเพื่อ สนับสนุน
การทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา
530443

สัญญาและกฎหมายงานก่อสร้าง
4(4-0-8)
(Construction Contract and Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาและข้ อ ก าหนดในการก่ อ สร้ า ง
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายทั่ ว ไป กฎหมายและข้ อ บั ญ ญั ติ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานก่ อ สร้ าง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิช าชี พ วิศ วกรรม
ควบคุมความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร ความสานึกเรื่อง
ความปลอดภัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ให้สามารถเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ของสัญญาก่อสร้าง การทา
สัญญาและให้ทราบข้อกฎหมายจาเป็นในการก่อสร้าง การ
ควบคุม

2. ให้เข้าใจหลักการดูแลความปลอดภัย จรรยาบรรณ และการ
ควบคุมงาน
530444

การประมาณราคาก่อสร้าง
4(4-0-8)
(Construction Estimation)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
พื้ น ฐานการประมาณราคาก่ อ สร้ า ง สั ญ ญา รายการ
ก่อสร้าง ประเภทวัสดุก่อสร้าง การประมาณการงานดิน งานคอนกรีต
งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง งานระบบ
ต่างๆ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของวัสดุ ค่าแรงและเครื่องจักร การ
จัดทาบัญชีปริมาณงาน การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา กลยุทธ์ในการ
เสนอราคา การจัดจ้างและจัดหาผู้รับเหมา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เข้าใจเทคนิคและสามารถทารายการปริมาณวัสดุจากการ
ถอดแบบก่อสร้าง
2. สามารถคานวณราคาประมาณของงานก่อสร้างจากรายการ
ปริมาณวัสดุ และแรงงาน
3. สามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง

530445

เทคนิคและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
4(4-0-8)
(Construction Technique and Equipment)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
ขั้นตอน วิธีการก่อสร้างและการควบคุมงาoก่อสร้างเทคนิค
และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง การ
แก้ปัญหาในงานก่อสร้าง การซ่อมแซมโครงสร้างที่ได้รับความเสียหาย
กระบวนการและวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ให้เข้าใจในแนวทางการใช้เทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ การ
ใช้เครื่องมือหนัก และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ
2. ให้สามารถเรียนรู้ อุปกรณ์ เครื่องจักรหนัก ในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง
530461

โครงงานเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 1
(Special Project for Civil Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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4(4-0-8)

ประยุกต์และคิดค้นผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาในด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา ในด้านที่นักศึกษาสนใจและอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นักศึก ษาจะต้องจัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องสอบการนาเสนอผลงาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถคิดค้นผลงานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมโยธา
2. นักศึกษาสามารถเขียนรายงานและนาเสนอผลงานที่คิดค้นได้
530462

โครงงานเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 2
4(4-0-8)
(Special Project for Civil Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประยุกต์และคิดค้นผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาในด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา ในด้านที่นักศึกษาสนใจและอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นักศึก ษาจะต้องจัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องสอบการนาเสนอผลงาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถคิดค้นผลงานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมโยธา
2. นักศึกษาสามารถเขียนรายงานและนาเสนอผลงานที่คิดค้นได้
531101

วัสดุวิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
สมบั ติ กระบวนการผลิ ตและการใช้งานของวัสดุ วิศวกรรม เช่ น โลหะ
เซรามิ ก พอลิ เมอร์ และคอมโพสิ ท โครงสร้ างผลึ ก ของโลหะ การ
ตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบ
ทางกล แผนภู มิสมดุ ลเฟสและการแปลความหมาย กระบวนการผลิ ต
และขึ้นรูปโลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุเซรามิก เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง
กระบวนการผลิต สมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิก วัสดุ พอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจาวัน พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทางกายภาพ

ของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กระบวนการการ
สังเคราะห์และสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์ การย่อยสลายของพลาสติก
การประยุกต์ใช้วัสดุในงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั กศึ ก ษาสามารถจ าแนกประเภทวัสดุ วิศวกรรม อธิ บาย
สมบั ติเบื้องต้นของวัสดุ วิธีการทดสอบ วิเคราะห์สมบัติและแปลผลได้
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค สมบัติ
กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุงสมบัติ รวมถึงสามารถเลือกใช้
วัสดุในทางวิศวกรรมได้ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุในงาน
วิศวกรรม
533221

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ ย
และค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ
ลงทุ นแบบต่ างๆ ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม เช่ น การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากหักภาษีเงินได้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
โดยเฉพาะในเรื่องดอกเบี้ยและค่าเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา
2. ให้ นัก ศึ ก ษาสามารถนาเอาความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์ม า
ประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม
3. ให้นักศึกษาสามารถทาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการลงทุน
ในแบบต่ างๆ และสามารถเลือ กหรือเสนอแนะโครงการที่
เหมาะสมกับการลงทุน
4. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ท างด้ า นเศรษฐศาสตร์
พื้นฐาน มาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

531211

หลักวิชาวิศวกรรมโลหการ
3(3-0-6)
(Principles of Metallurgical Engineering)
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วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1
การดาเนินงานทางวิศวกรรมโลหการเบื้องต้น วัตถุดิบและ
เชื้อเพลิงสาหรับอุตสาหกรรมโลหะ สมการเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์
การดุลวัสดุในกระบวนการทางโลหการ เทอร์โมเคมีของปฏิกิริยา การ
ดุลความร้อนในกระบวนการทางโลหการ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและ
การใช้ประโยชน์ของความร้อน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั กศึ กษาสามารถค านวณสมดุ ลวั สดุ และสมดุ ลความร้ อน
พื้นฐานในกระบวนการทางวิศวกรรมโลหการได้

ปฏิบัติการกระบวนการหล่อโลหะ ได้แก่ การทาแบบหล่อ
ทราย การทากระสวนสาหรับการหล่อโลหะ การทดสอบสมบัติทราย
แบบหล่ อ การเตรี ย มโลหะหลอมเหลว การควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
เหล็กหล่อ ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะด้วยการกลึง ไส ตัด เจาะ ทาเกลียว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถท าแบบทรายส าหรั บ งานหล่ อ โลหะ
ทดสอบสมบั ติ ข องทรายแบบหล่ อ โลหะ และสามารถเตรี ย มโลหะ
หลอมเหลวสาหรับการหล่อได้ นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการ
ตัด กลึง เจาะ ทาเกลียวได้ด้วยเครื่องจักรแบบธรรมดา

531212

กระบวนการผลิตทางโลหการ
4(4-0-8)
(Metal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวัดขนาดและรูปทรงทางวิศวกรรม การขึ้นรูปโลหะด้วย
วิธีการหล่อ ทฤษฎีพื้นฐานการหล่อโลหะ การออกแบบงานหล่อ เช่น รู
ล้น ระบบทางเดิน น้ าโลหะ การสร้างกระสวนส าหรับ งานหล่ อโลหะ
กระบวนการหล่อโลหะสมัยใหม่ ทฤษฎีการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล
การขึ้นรูปโลหะก้อนด้วยแรงทางกล ได้แก่ การรีด การทุบ การอัด การ
ดึง การขึ้นรูปโลหะแผ่น เช่น การตัดเฉือน การดัดขึ้นรูป การลากขึ้นรูป
ลึก ข้อบกพร่องในงานขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกลและการป้องกัน การ
กัดเนื้อโลหะ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะสมัยใหม่ การเชื่อมโลหะ การ
ปรับปรุงสมบัติของโลหะ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทของกระบวนการที่ใช้ใน
การผลิตชิ้นส่วนโลหะ สามารถแยกแยะจุดเด่น จุดด้อย และข้อจากัด
ของกระบวนการผลิต รวมไปถึงสามารถเลือกกระบวนการผลิตได้อย่าง
เหมาะสมนอกจากนี้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโลหะได้ เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูป
โลหะด้วยแรงทางกล การเชื่อม และ การปรับปรุงสมบัติของโลหะ

531214

ปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางโลหการ 2 1(0-3-3)
(Metal Processing Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 531213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางโลหการ 1
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมจาลองด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบงานหล่อโลหะ ปฏิบัติการจาลองกระบวนการขึ้นรูป
โลหะด้วยแรงทางกล เช่น การทุบขึ้นรูป การลากขึ้นรูป การดัดขึ้นรูป
โลหะแผ่น โดยอาศัยโปรแกรมระเบีย บวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ การขึ้นรูป
โลหะด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี การเขียนแบบสาหรับการกัดชิ้นส่วนโลหะ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติก ารกั ดโลหะด้วยเทคนิคการสปาร์
คของกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องสปาร์คไฟฟ้าแบบ
ลวดอิเล็กโทรดและแบบแท่งอิเล็กโทรด และการเขียนคาสั่งการทางาน
ของเครื่องจักร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยงาน
ออกแบบเพื่อสร้างโมเดลปั ญหาการขึ้นรูปโลหะ และสามารถจาลอง
ปัญ หาการขึ้น รูปโลหะโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ได้แก่ การหล่ อ
โลหะ และการขึ้ น รู ป โลหะด้ ว ยแรงทางกลได้ นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้
เครื่องจักรซีเอ็นซีสาหรับผลิตชิ้นส่วนโลหะ

531213

531215

ปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางโลหการ 1 1(0-3-3)
(Metal Processing Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการหรือเรียนควบคู่กัน

ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการทางวัสดุ
4(4-0-8)
(Transport Phenomena in Materials Processing)
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วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
พื้นฐานด้านหน่วยและการวัด แนะนากระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
แบบต่ างๆ พื้ นฐานของกลศาสตร์ สถิตศาสตร์ กฎของปาสคาลและการ
ประยุกต์ การไหลแบบราบเรียบและไหลแบบปั่นป่วน กฎความหนืดของ
นิวตัน ประเภทของไหล สมการสมดุลมวล สมการสมดุลโมเมนตัม ความ
เสมือนและการวิเคราะห์แบบไร้มิติ การไหลในท่อ การจมหรือลอยของ
อนุภาคในของไหล กลไกการถ่ายเทความร้อน การนาความร้อนในสภาวะ
คงตัว การน าความร้อนในสภาวะไม่คงตัว แนะนาการถ่ายเทความร้อน
แบบพาความร้อนและการแผ่รังสี สมการสมดุลพลังงาน กฎการแพร่ของ
ฟิคและการประยุกต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั กศึ กษาสามารถอธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ใน
กระบวนการขึ้นรูปวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทานายผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรในกระบวนการขึ้น
รูปวัสดุต่าง ๆ ได้
531216

โลหการกายภาพ
4(4-0-8)
(Physical Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก ผิวรอยต่อระหว่าง
ผลึก เกรนและโครงสร้างจุลภาค การเกิดสารละลายของแข็งและการ
เกิดสารประกอบ แผนภูมิสมดุลเฟส การแข็งตัวและการแพร่ของโลหะ
การเปลี่ยนเฟส การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติกและแบบพลาสติกของโลหะ
ปรากฏการณ์การคืนตัว การคืนรูปผลึก การโตของเกรน กลไกการเพิ่ม
ความแข็งแรงของโลหะและการควบคุมโครงสร้างจุลภาค
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ผลึก และสมบัติข องวัสดุได้ อย่างเป็น ระบบ นัก ศึก ษาสามารถตีความ
แผนภู มิ ส มดุ ล เฟส นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โครงสร้างจุลภาค กระบวนการผลิต และสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ
ประเภทโลหะได้

531217

ปฏิบัติการโลหการกายภาพ
1(0-3-3)
(Physical Metallurgy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 531216 โลหการกายภาพ
เทคนิ คการเตรีย มตั วอย่ างโลหะเพื่ อตรวจสอบโครงสร้ าง
แบบมหภาคและจุ ล ภาค การทดสอบความแข็ ง การวั ด ขนาดเกรน
เส้นกราฟการเย็นตัวของโลหะบริสุทธิ์และโลหะผสม โครงสร้างจุลภาคของ
เหล็กกล้าคาร์บอน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเตรี ย มตั ว อย่ า ง ใช้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ
ตรวจสอบและทดสอบตามกระบวนการตรวจสอบทางโลหวิ ท ยาที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างจุลภาค และกราฟการเย็นตัวได้
531218

เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials I)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 และ 105101 ฟิสิกส์ 1
กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ ความจุ
ความร้อน เอนทาลปี เอนโทรปีและกฎข้อที่สามทางเทอร์โมไดนามิกส์
นิ ย ามของสมบั ติ ท างเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ ฟั ง ก์ ชั น และความสั ม พั น ธ์
ระหว่างสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ เงื่อนไขของสมดุล พลังงานอิสระ
ในรูปฟังก์ชันของอุณ หภูมิ ความดัน และศัก ยเคมี แผนภูมิสมดุลและ
การตีความ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ด้วยกฎข้อที่
หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิกส์ได้ สามารถคานวณหาความร้อนและ
งาน จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารได้ สามารถอ่านและตีความ
แผนภูมิสมดุลได้
531219

เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials II)
วิชาบังคับก่อน : 531218 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1
ทบทวนหลั ก พื้ น ฐานและฟั งก์ ชั น ของเทอร์โ มไดนามิ ก ส์
สารละลาย ฟังก์ชันทางเทอร์โมไดนามิกส์ของการผสม พฤติกรรมของ
สารละลาย ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส ปฏิกิริยาระหว่างเฟสควบแน่น
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กับแก๊ส สมดุลของปฏิกิริยาเคมี เกณฑ์สมดุลของปฏิกิริยาเคมี สภาวะ
มาตรฐานทางเลื อก สัม ประสิ ท ธิ์อัน ตรกิ ริย า แผนภาพเอลลิงแฮม-ริ
ชาร์ดสัน สมดุลเฟส กฎของเฟส การเปลี่ยนเฟส สมดุลเฟสกับพลังงาน
อิสระกิ บบส์ แผนภาพสมดุลเฟส เคมีไฟฟ้า แนวคิดทางเคมีไฟฟ้ ากั บ
เทอร์โมไดนามิกส์ เซลล์เคมีไฟฟ้า สารละลายน้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์
ในแง่ของวิศวกรรมโลหการ เช่น กฎเทอร์โมไดนามิกส์ สารละลาย สมดุล
และเคมีไฟฟ้า นักศึกษาสามารถคานวณปัญหาทางเทอร์โมไดนามิกส์ได้
และสามารถประยุกต์ใช้การคานวณทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการ
แก้ปัญหาในงานทางวิศวกรรมโลหการได้
531314

โลหการเครื่องกล
4(4-0-8)
(Mechanical Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
ความสัมพั นธ์ระหว่างความเค้น -ความเครีย ด พฤติกรรม
แบบอิ ลาสติ ก การวิเคราะห์ ความเค้ นในโลหะแบบ 2 มิ ติแ ละ 3 มิ ติ
เกณฑ์กาหนดการคราก ทฤษฎีพลาสติกซิตี ทฤษฎีดิสโลเคชัน ตัวแปร
การเสียรูปและปัจจัยด้านโลหวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสียรูปของ
โลหะ การแตกหัก การทดสอบสมบัติเชิงกลมาตรฐาน เช่น การทดสอบ
ความแข็ง แรงกด แรงดึง ความคืบ แรงบิด การงอ และแรงกระแทก
เป็นต้น บทนากลศาสตร์การแตกหัก และการประเมินความปลอดภัย
การประเมินอายุการใช้งานเนื่องจากความล้า การเติบโตของรอยแตก
เนื่องจากความล้า ความเสียหายทางกลและการป้องกัน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายพฤติ ก รรมเชิ งกลของโลหะทั้ ง
แบบอิลาสติกและแบบพลาสติก เมื่อได้รับแรงกระทาจากภายนอกใน
รูปแบบต่าง ๆ สามารถคานวณความเค้น -ความเครียดและตัวแปรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถบอกถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยทางโลห
วิทยาที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเสียรูปและการแตกหักของโลหะ
อธิ บ ายหลั ก การทดสอบสมบั ติ ท างกลของโลหะตามมาตรฐานการ
ทดสอบแบบต่าง ๆ สามารถตีความผลการทดสอบได้อย่างมีเหตุผล

531315

ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล
1(0-3-3)
(Mechanical Metallurgy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล หรือเรียนควบคู่กัน
บทนาความสาคัญ การทดสอบเชิงกลในโลหะ ปฏิบัติการ
ประมวลผล วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และแสดงผล ปฏิ บั ติ ก ารการวั ด ทาง
วิศ วกรรม การทดสอบความแข็ ง การทดสอบแรงดึ ง การทดสอบ
แรงบิด การทดสอบความคืบ การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบแรง
ดัด การทดสอบความล้า การตรวจสอบพื้นผิวการแตกหักของโลหะ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของการทดสอบ
เชิงกลของโลหะตามมาตรฐานการทดสอบ สามารถทดสอบรวมถึงการ
วิเคราะห์ พื้นผิ วการแตกหัก นั ก ศึก ษาสามารถประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลการทดสอบและแสดงผลการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

531316

การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม
4(4-0-8)
(Phase Transformation in Metals and Alloys)
วิชาบังคับก่อน : 531216 โลหการกายภาพ
เทอร์โมไดนามิกส์และแผนภูมิสมดุล การแพร่ในของแข็ง
รอยต่อระหว่างผลึกและโครงสร้างจุลภาค การแข็งตัวของโลหะบริสุทธิ์
และโลหะผสม เช่น การเกิดนิวเคลียสและการเติบโต การแข็งตัวแบบยู
เต็ก ติก การแข็งตัวแบบเพอริเต็กติก และโครงสร้างจุลภาคของงาน
หล่ อโลหะ หลัก การเปลี่ย นเฟสในสถานะของแข็ง กระบวนการทาง
ความร้อนเชิงโลหวิทยาและกรรมวิธีทา เช่น การอบปกติ การอบอ่อน
สมบู รณ์ การอบอ่อนคืนตัวและคืนรูป ผลึก การชุบแข็งและอบคืนไฟ
การเพิ่มความแข็งผิวโดยกรรมวิธีคาร์บูไรซิง การอบละลายและอบบ่ม
แข็ง การควบคุมโครงสร้างจุลภาค
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายและแยกแยะความแตกต่ า ง
ระหว่างการแข็งตัวของโลหะบริสุทธิ์และโลหะผสมได้ สามารถตีความ
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนเฟสจากแผนภูมิสมดุลได้ สามารถทานายโครงสร้าง
จุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและโลหะผสมอื่น ๆ หลังผ่าน
กระบวนการทางความร้อนได้
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531317

ปฏิบัติการการเปลี่ยนเฟสในโลหะ
และโลหะผสม
1(0-3-3)
(Phase Transformation in Metals
and Alloys Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม
การอบอ่อนสมบูรณ์ การอบปกติ การอบคืนตัวและอบคืน
รูปผลึก การชุบแข็งและการอบคืนไฟ การชุบแข็งผิวแบบคาร์บูไรซิ ง
การหาความสามารถในการชุบแข็ง การอบละลายและอบบ่มแข็ง การ
ชุบแข็งออสเทมเปอริงและมาร์เทมเปอริง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายผลของกระบวนการทางความร้อน
ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและโลหะผสมอื่น
ๆ และสามารถอภิปรายถึงอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความ
ร้อนที่สาคัญ เช่น อุณหภูมิ เวลา และอัตราการเย็นตัว เป็นต้น
531318

โลหการเคมี
4(4-0-8)
(Chemical Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2
หลักการเตรียมแร่และการแต่งแร่ การสุ่มตัวอย่าง การทา
ให้ขนาดเล็กลงและแยกจากกัน การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาด
ของแร่ การทาให้หัวแร่มีความเข้มข้นขึ้นโดยวิธีแรงโน้มถ่วง การแยกแร่
โดยใช้แม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต การลอยแร่ การสกัดแร่โดยใช้ความร้อน
การประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์ การทาแคลไซด์ การย่าง
แร่ กระบวนการรีดักชัน กระบวนการทาให้โลหะบริสุทธิ์ หลักการสกัด
แร่โดยการละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ของสารละลายน้า คิเนติก ส์ของ
การชะละลายและการตกผลึกของโลหะและแยกสารประกอบโลหะออก
จากสารละลาย การแยกสกั ดโดยใช้ตัวทาละลายและการแลกเปลี่ย น
ไอออน เคมีไฟฟ้าของสารละลายน้า การสกัดโลหะจากสารละลายโดย
วิธีอิเล็กโตรวินนิงและอิเล็กโตรรีไฟนิง การสกัดโลหะกลุ่มเหล็กและนอก
กลุ่มเหล็ก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถอธิบายหลั ก พื้นฐานของการสกั ดโลหะ
โดยวิธีท างความร้อน วิธีก ารละลาย และวิธีท างเคมีไฟฟ้ า นัก ศึก ษา

สามารถค านวณโดยใช้ ห ลั ก เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ แ ละทางเคมี ใ นการ
แก้ปัญหาการสกัดโลหะได้
531319

ปฏิบัติการโลหการเคมี
1(0-3-3)
(Chemical Metallurgy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 531318 โลหการเคมี
ปฏิบัติการสกัดโลหะโดยใช้ความร้อนสูง การสกัดโลหะโดย
ใช้ ส ารละลาย การสกั ด โลหะโดยวิ ธี ท างเคมี ไฟฟ้ า อิ เล็ ก โตรวิ น นิ ง
อิเล็กโตรรีไฟนิง การสกัดโลหะจากกากของเสียโลหะเพื่อนากลับมาใช้
ใหม่ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกัดกร่อนของโลหะ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการสกัดโลหะจากแร่และการรี
ไซเคิลโลหะจากกากของเสีย นักศึกษาสามารถตีความและอภิปรายผล
การทดลองที่สัมพันธ์กับกระบวนการของการสกัดโลหะได้ นักศึก ษา
สามารถอธิบายวิธีการทดสอบการกัดกร่อนของโลหะได้
531320

การกัดกร่อนของโลหะ
4(4-0-8)
(Corrosion of Metals)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
หลัก เบื้องต้นของการกั ดกร่อนรูป แบบของการกัด กร่อ น
แผนภาพพอร์ แ บซ์ การป้ อ งกั น การกั ด กร่ อ นโดยการออกแบบที่
เหมาะสม การเลือกโลหะที่ เหมาะสมในการใช้งาน เช่น เหล็กกล้าไร้
สนิม ทองแดงและทองแดงผสม นิกเกิ ลและนิก เกิ ลผสม อะลูมิเนีย ม
และอะลูมิเนียมผสม ไทเทเนียมและไทเทเนียมผสม การป้องกันการกัด
กร่อน การป้องกันแบบแคโทดิก การป้องกันแบบแอโนดิก บทบาทของ
สารยับยั้งการกัดกร่อน การทดสอบการกัดกร่อน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ
เมื่ อสั ม ผัสกั บ สิ่งแวดล้อ ม บอกถึ งปั จ จัย ภายนอกและปั จ จัย ทางโลห
วิ ท ยาที่ ส่ งผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการกั ด กร่ อ นของโลหะ อธิ บ าย
หลักการป้องกันการกัดกร่อน และสามารถเลือกใช้โลหะให้เหมาะสมได้
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531331

การบ่งลักษณะวัสดุ
4(4-0-8)
(Materials Characterization)
วิชาบังคับก่อน : 531216 โลหการกายภาพ
ฟิ สิ ก ส์ ข องแสงและอิ เล็ ก ตรอน ฟิ สิ ก ส์ ข องอะตอมและ
โมเลกุล หลักการของการวิเคราะห์เคมีและการวิเคราะห์แถบพลังงาน
การวิเคราะห์เฟสและโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซ์ การบ่งลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน
การวิเคราะห์เคมีระดับจุลภาค
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายหลั ก การพื้ น ฐานของการบ่ ง
ลักษณะวัสดุด้วยวิธีต่าง ๆ และสามารถเลือกใช้วิธีก ารบ่ งลัก ษณะให้
เหมาะสม
531391

โครงงานวิศวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี 3(0-6-6)
(Undergraduate Metallurgical Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึ ก ษาหั วข้ อ ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ งานทางวิ ศ วกรรมโลหการ
ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล น าเสนอโครงร่ า งโครงงานฯ ด าเนิ น การทดลอง
รายงานผลความก้ า วหน้ า ต้ อ งมี ก ารเขี ย นบทความวิ จัย เชิ งวิช าการ
สรุปผลการศึกษาและสอบการนาเสนอปากเปล่าโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ดาเนินการทดลองโครงาน
วิศ วกรรมโลหการอย่ า งมี ระเบี ย บวิจั ย ที่ เหมาะสมสามารถน าเสนอ
โครงงานวิจัยได้
531404

การวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะ
4(4-0-8)
(Metallurgical Failure Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล
บทน าการวิ เคราะห์ ความเสี ย หายในโลหะ กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสียหาย เครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ ประเภทของความ
เสี ยหายของชิ้ นงานโลหะ เช่น การแตกหั กเสียหายแบบเหนี ยวและแบบ
เปราะ บทนากลศาสตร์การแตกหัก ความเสียหายจากความล้าระหว่างการ

ใช้งานทางวิศวกรรม ความเสียหายจากความคืบ ความเสียหายจากการกัด
กร่อน ความเสียหายจากการกัดกร่อนร่วมกับแรงกระทา ความเสียหายใน
งานเชื่อม ความเสียหายและข้อตาหนิในชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
การขึ้นรูปทางกลและการหล่อขึ้นรูป กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหาย
ในโลหะ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการเกิดความเสียหายใน
โลหะ อธิบายหลักการพื้นฐานและสามารถแยกแยะประเภทของความ
เสียหายของชิ้นงานโลหะที่เกิดขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้งานใน
สภาวะที่ แ ตกต่ างกั น เช่ น การรั บ ภาระกรรม สภาพแวดล้ อ ม และ
กระบวนการขึ้นรูปให้แก่ ชิ้นงาน เป็ นต้ น รวมทั้ งทราบถึงขั้นตอนและ
กระบวนการวิ เคราะห์ ค วามเสี ย หาย เครื่ อ งมื อ เทคนิ ค ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ ความเสี ยหาย และสามารถน าความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้งาน
ชิ้นงานโลหะในสภาวะที่ เหมาะสมเพื่ อป้ องกั นความเสี ยหายที่ จะเกิ ด
ขึ้นกับชิ้นงานโลหะได้
531405

การเลือกใช้วัสดุเพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม 4(4-0-8)
(Materials Selection for Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
บทบาทของวั ส ดุ ต่ อ การออกแบบและการน าไปใช้ ง าน
ทางด้านวิศวกรรม พัฒนาการของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการออกแบบ
งานด้านวิศวกรรมและกรณี ศึกษา วัสดุ วิศ วกรรมที่ สาคัญ และสมบั ติ
ดั ช นี วั ส ดุ แผนภู มิ ส มบั ติ วั ส ดุ การสร้ างแผนภู มิ วั ส ดุ ด้ ว ยฐานข้ อ มู ล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทฤษฎี ก ารเลื อ กใช้ วั ส ดุ กรณี ศึ ก ษาการเลื อ กใช้ วั ส ดุ
สาหรับงานด้านงานด้านความร้อน งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้
วัสดุและกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตและการเลือกกระบวนการ
ผลิต การเลือกใช้วัสดุแบบหลายเงื่อนไข การเลือกใช้วัสดุโดยคานึงถึง
รูปพรรณ การออกแบบวัสดุเชิงประกอบการเลือ กใช้วัสดุโดยคานึงถึง
สิ่งแวดล้ อม วั สดุ แ ละการออกแบบทางอุ ตสาหกรรม แรงขั บ ในการ
เปลี่ยนแปลง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กใช้ วั ส ดุ ในงานออกแบบทางด้ า น
วิศวกรรม สามารถอ่านและสร้างแผนภูมิสมบัติวัสดุได้ สามารถสร้าง
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สมการและหาดัชนีวัสดุได้ สามารถเลือกใช้วัสดุแบบหลายเงื่อนไขได้
สามารถเลือกใช้วัสดุโดยคานึงถึงรูปพรรณได้ สามารถออกแบบวัสดุเชิง
ประกอบได้ สามารถอธิบายความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือกใช้วัสดุกับสิ่งแวดล้อมได้
531332

วิศวกรรมการหล่อโลหะ
3(2-3-7)
(Foundry Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ
บทนาการหล่อโลหะ ประวัติการหล่อโลหะ ประเภทและ
สมบัติของทรายแบบ กระบวนการทาแบบและอุปกรณ์ การออกแบบ
กระสวน เตาหลอมโลหะ การคานวณปริมาณวั ตถุดิบ ขั้นตอนการ
หลอมโลหะ การควบคุมคุณ ภาพทางโลหวิทยา การปรุงแต่งน้าโลหะ
การวิเคราะห์กราฟการเย็นตัว กระบวนการหล่อโลหะอื่น ๆ หลักการ
แข็งตัวของโลหะ การหดตัว กลศาสตร์ของไหลระหว่างการเติมแบบ
การแข็งตัวแบบมีทิ ศทาง ระบบการป้ อนน้าโลหะและการออกแบบ
ระบบทางเดิ น น้ าโลหะและการออกแบบ การออกแบบงานหล่ อ
กระบวนการทุติยภูมิ การตรวจสอบงานหล่อและการควบคุมคุณภาพ
ข้อบกพร่องในงานหล่อและวิเคราะห์ ปฏิบัติก ารวิศวกรรมการหล่อ
โลหะ เทคโนโลยี ก ารหล่ อ สถานะของอุ ต สาหกรรมหล่ อ โลหะและ
พัฒนาการใหม่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายขั้ น ตอนและรายละเอี ย ดของ
กระบวนการหล่อโลหะได้ สามารถออกแบบกระสวน ออกแบบงาน
หล่อ ระบบทางเดินน้าโลหะ ระบบการป้อนน้าโลหะได้ และสามารถ
วิเคราะห์ข้อบกพร่องในงานหล่อได้
531333

หลักการควบคุมทรายแบบหล่อ
3(2-3-7)
(Principles of Foundry Sand Control)
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ
ประเภทและลักษณะของทรายแบบหล่อ การทดสอบและ
การควบคุมความชื้น ลักษณะและการควบคุมดินเหนียว สารเติมและ
สารปรับแต่ง ปรากฏการณ์ในทรายแบบหล่อระหว่างการหล่อและการ
แข็งตัวของโลหะ การสูญเสียจากความร้อน ภาระทางความร้อน การ

เตรียมทรายแบบหล่อ ปฏิบัติการมาตรฐานการทดสอบทรายแบบหล่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของทรายแบบหล่อ การทดสอบและผลการ
หล่อ การนาทรายกลับมาใช้ใหม่ การนาไปใช้งานของทรายแบบหล่อที่
ใช้แล้ว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถอธิบายหลัก การการควบคุมทรายแบบ
หล่อ สามารถบอกความสั มพั น ธ์ระหว่างสมบั ติข องทรายแบบหล่ อ
อธิบายการทดสอบและผลการหล่อ การน าทรายกลับมาใช้ใหม่ การ
นาไปใช้งานของทรายแบบหล่อที่ใช้แล้วได้ และสามารถทดสอบทราย
แบบหล่อตามมาตรฐานและแปลผลได้
531334

การวิเคราะห์กระบวนการไดคาสติง
3(3-0-6)
(Analysis of Die Casting Processes)
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ
ภาพรวมกระบวนการไดคาสติ ง ระบบการท างานของ
เครื่องจักรไดคาสติง การวิเคราะห์ด้วยหลัก P-Q2 การควบคุมกระบวนการ
ไดคาสติง การออกแบบและวิเคราะห์ระบบทางเดินน้าโลหะ การออกแบบ
แม่พิมพ์สาหรับงานไดคาสติง การหลอมและการควบคุมคุณภาพทางโลห
วิทยา ข้อบกพร่องของงานหล่อไดคาสติง การทาแบบจาลองคณิตศาสตร์
ของกระบวนการไดคาสติง การจาลองกระบวนการไดคาสติง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการไดคาสติง ระบบการ
ทางานของเครื่องจักรไดคาสติง การควบคุมกระบวนการไดคาสติง การ
หลอมและการควบคุมคุณภาพไดคาสติงได้ สามารถวิเคราะห์ด้วยหลัก
P-Q2 ได้ สามารถวิ เคราะห์ ข้ อ บกพร่ อ งของงานหล่ อ ไดคาสติ ง ได้
สามารถออกแบบแม่ พิ ม พ์ ส าหรั บ งานไดคาสติ ง ได้ สามารถท า
แบบจาลองคณิตศาสตร์ของกระบวนการไดคาสติงได้
531335

กลศาสตร์ของการขึนรูปโลหะ
3(3-0-6)
(Mechanics of Metal Forming)
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ และ 531314
โลหการเครื่องกล
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พื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล เช่น ความเค้น
ความเครียด เกณฑ์การครากสาหรับการขึ้นรูปโลหะ การแข็งเนื่องจาก
ความเครียด ผลของอุณหภูมิและอัตราความเครียดต่อการขึ้นรูปโลหะ
การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีสแลบ การวิเคราะห์การเสียรูป
ของโลหะด้วยวิธี สลิพ-ไลน์ แนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องในงานขึ้นรูป
โลหะ เช่ น รอยแตก รู ป แบบการกระจายตั ว ของความเค้ น ตกค้ า ง
ความฝืดและการหล่อลื่น ความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะและการ
ทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะด้วย
แรงทางกล เช่น ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การคราก อิทธิพล
ของตั ว แปรการขึ้ น รู ป ต่ อ กระบวนการขึ้ น รูป ได้ นั ก ศึ ก ษาสามารถ
คานวณหาตัวแปรการขึ้นรูป เช่น ขนาดของแรงต้านการขึ้นรูป ขนาด
ของบริ เวณเสี ย รู ป อย่ า งถาวรได้ นั ก ศึ ก ษาสามารถท านายการเกิ ด
ข้อบกพร่องในงานขึ้นรูปโลหะโดยอาศัยผลการคานวณได้
531336

โลหวิทยาของการเชื่อมต่อ
4(3-2-8)
(Metallurgy of Metal Joining )
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ
บทนาการเชื่อมต่อ กระบวนการเชื่อมต่อต่างๆ ความสามารถ
ในการเชื่อมของโลหะและโลหะผสมต่างๆ ผลกระทบทางโลหวิทยาของ
วงรอบความร้อนในการเชื่อม การเชื่อมขณะการใช้งาน การเขียนแบบ
งานเชื่อม การคานวณต้นทุนการเชื่อม แนะนาการควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพในงานเชื่อมเบื้องต้นของหุ่นยนต์ในงานเชื่อมโลหะ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กประเภทกระบวนการเชื่ อ มให้
เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ สามารถกาหนดตัวแปรการเชื่อมใน
กระบวนการเชื่อมต่างๆ ได้ สามารถเขียนและอ่านแบบงานเชื่อมได้
สามารถคานวณต้นทุนงานเชื่อม และทราบแนวทางควบคุมคุณภาพงาน
เชื่อมได้

531337

เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุ
(Laser in Materials Processing)

3(2-2-6)

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
ลัก ษณะเฉพาะของเลเซอร์ ห ลั ก การในการสร้างเลเซอร์
ประเภทของเลเซอร์ ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างเลเซอร์กับวัสดุ ปรากฏการณ์
การถ่ายโอนในกระบวนการเลเซอร์ การเชื่อมด้วยเลเซอร์ การตัดด้วย
เลเซอร์การแกะสลักด้วยเลเซอร์ การทาความสะอาดผิวด้วยแสงเลเซอร์
การบัดกรีด้วยเลเซอร์ การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในงานผลิตแบบแอดดิทีฟ
การประยุกต์ใช้ เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุอื่น ๆ และแนวโน้มของ
การพัฒนาเลเซอร์กับการขึ้นรูปวัสดุ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถเลือกประเภทเลเซอร์ให้เหมาะสมกับงาน
ประเภทต่างๆ สามารถกาหนดตัวแปรกระบวนการผลิตที่สาคัญในแต่ละ
กระบวนการขึ้นรูปด้วยแสงเลเซอร์ได้ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคด้าน
เลเซอร์กับงานขึ้นรูปวัสดุแบบใหม่ๆ ได้
531338

เทคโนโลยีการอบชุบโลหะ
3(3-0-6)
(Heat Treatment Technology)
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม
กระบวนการอบชุ บ แบบต่ างๆ การควบคุ ม บรรยากาศ
ภายในเตา สารชุบและเทคโนโลยีการชุบ การบิดงอและการแตกร้าว
เตาอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพงานชุบ โครงสร้างจุลภาคและ
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าและโลหะผสมอื่นๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กกระบวนการทางความร้ อ นที่
เหมาะสมกั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชิ้ น ส่ ว นโลหะได้ และสามารถ
อภิ ป รายข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของแต่ ล ะกระบวนการทางความร้ อ นได้
สามารถทานายโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและ
โลหะผสมอื่นๆ หลังผ่านกระบวนการทางความร้อนได้ สามารถอธิบาย
หน้าที่ของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทางความ
ร้อนและใช้ในการควบคุมคุณภาพ
531339

การผลิตโลหะด้วยกรรมวิธีนอกสมดุล
3(3-0-6)
(Non-Equilibrium Processing of Metals)
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม
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เทอร์ โมไดนามิ ก ส์ ของระบบกึ่ งเสถีย ร การแข็ งตั วอย่า ง
ฉับพลั นของโลหะ การสร้างโลหะผสมด้วยวิธีบ ดผสมทางกล การใช้
เลเซอร์ในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การหลอมด้วยเลเซอร์ การพอกผิว
แข็ง และการเชื่อม เป็นต้น กระบวนการผลิตโลหะด้วยการพ่น โลหะ
โครงสร้างนาโน โลหะอสัณฐาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายการเกิ ด โครงสร้างจุ ล ภาคจาก
กรรมวิธีนอกสมดุลได้ และสามารถอภิปรายหลักการและข้อจากัดของ
กระบวนการนอกสมดุลได้ อาทิเช่น การแข็งตัวอย่างฉับพลัน การบด
ผสมทางกล การใช้ เลเซอร์เพื่ อหลอม พอก และเชื่ อม การท าโลหะ
โครงสร้างนาโน และโลหะอสัณฐาน
531340

โลหวิทยาโลหะผง
3(2-3-7)
(Powder Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
บทนาและประวัติของโลหวิทยาโลหะผง กระบวนการผลิต
โลหะผงทางเคมีแ ละกายภาพ ประเภทของโลหะผง การบ่ งลัก ษณะ
โลหะผงและการแปลผล การผสมผง สารเติ ม สารหล่ อลื่ น สารยึ ด
หลักการและเทคโนโลยีก ารอัดขึ้น รูปชิ้นส่วน การออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์ เทอร์โมไดนามิกส์และคิเนติกส์ของการเผาผนึก เทคโนโลยี
การเผาผนึก ข้อบกพร่องจากการเผาผนึก การบ่งลักษณะและการ
ทดสอบสมบัติเชิงกลชิ้ นงานเผาผนึก กระบวนการทุติยภูมิ โลหวิทยา
โลหะผงของเหล็กกล้า กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ อนาคตและ
แนวโน้ มของอุตสาหกรรมโลหะผง อาชีวอนามัยและความปลอดภั ยใน
กระบวนการโลหวิทยาโลหะผง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการโลหวิทยาโลหะผง สามารถออกแบบแม่พิมพ์และวิเคราะห์
ข้อบกพร่องได้ รวมถึงสามารถทดสอบการบ่งลักษณะของโลหะผงและ
ทดสอบสมบัติเชิงกลได้
531341 กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ
3(2-3-7)
(Additive Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ

บทนาและหลักการพื้ นฐานของกระบวนการผลิตแบบแอดดิ
ทีฟ พัฒนาการของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ ขั้นตอนการ
ท างานทั่ วไป โฟโตพอลิ เมอร์ ไรเซชั น กระบวนการเพาเดอร์ เบดฟิ วชั น
กระบวนการแบบอั ดรี ด การพิ มพ์ สามมิ ติ กระบวนการชี ตลามิ เนชั น
กระบวนการบีมเดพพอซิชัน เทคโนโลยีการเขียนโดยตรง แนวทางการเลือก
กระบวนการ การออกแบบเพื่อกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ สมบัติของ
ชิ้ น ส่ ว นที่ ผ ลิ ต ด้ วยกระบวนการแอดดิ ที ฟ การประยุ ก ต์ ใช้ งานของ
กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ เช่น ทางการแพทย์ อากาศยาน ยานยนต์
เครื่องมือ และทันตกรรม วัสดุที่มีฟังก์ชันต่างบริเวณ แนวโน้มในอนาคต
ของกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ ปฏิบัติการกระบวนการผลิตแบบแอดดิ
ทีฟ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลัก การพื้นฐานและพัฒ นาการ
ของกระบวนการแบบแอดดิทีฟ สามารถอธิบายกระบวนการผลิตแบบ
แอดดิ ที ฟ ต่ า ง ๆ สามารถออกแบบเพื่ อ การผลิ ต แบบแอดดิ ที ฟ ได้
สามารถอธิบายสมบัติของชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยกระบวนการแอดดิทีฟและ
การประยุกต์ใช้งานได้
531342

โลหวิทยาในการผลิตเครื่องประดับ
3(2-2-6)
(Metallurgy in Jewelry Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลหะมีค่า การทาต้นแบบเครื่องประดับ งานรูปพรรณ การ
หล่อตัวเรือนเครื่องประดับ เทคนิคการแต่งผิวสาหรับเครื่องประดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายการผลิตเครื่องประดับด้วยวิธีการ
ต่างๆ และสามารถให้รายละเอีย ดในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ
ต่างๆ คือ การท าต้นแบบเครื่อ งประดับ งานรูป พรรณ การหล่อตั ว
เรือนเครื่องประดับและเทคนิคการตกแต่งผิวเครื่องประดับ
531343

มนุษย์กับโลหะ
(Man and Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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3(3-0-6)

การกาเนิดโลหะจากมุมมองของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ การใช้
งานโลหะในยุคพาลิโอลิธิค เหล็กจากอุกกาบาต พัฒนาการในอดีตของ
โลหวิทยาในยุคนีโอลิธิค ยุคบรอนซ์ และยุคเหล็ก ประวัติศาสตร์ของ
โลหวิทยาในเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้ บทบาทของโลหวิทยาระหว่าง
การปฏิวัติอุตสาหกรรม โลหะในมุมมองของการเลือกใช้วัสดุและการ
ออกแบบทางอุ ต สาหกรรม ศั พ ทมู ลวิ ท ยาของค าศั พ ท์ เกี่ ย วกั บ โลห
วิทยา การค้นพบที่สาคัญในโลหวิทยา พัฒ นาการของกระบวนการ
ผลิ ต โลหะ เช่ น การถลุ งโลหะ การหล่ อ การขึ้ น รู ป นวั ต กรรมและ
แนวโน้มในอนาคตของโลหวิทยา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถบอกถึ ง บทบาทของโลหะกั บ มนุ ษ ย์
สามารถอธิบายพัฒนาการของโลหะและกระบวนการผลิตโลหะในยุค
ต่างๆ ได้
531431

หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในกระบวนการผลิตโลหะ 3(3-0-6)
(Selected Topic in Metal Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เช่น พัฒนาการและ
ความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านกระบวนการผลิตโลหะ ภายใต้คาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถค้ น คว้ า เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองเกี่ ย วกั บ
พัฒนาการและความก้าวหน้าใหม่ ๆ ทางด้านกระบวนการผลิตโลหะ
531432

หัวข้อศึกษาขันสูงในกระบวนการผลิตโลหะ 3(3-0-6)
(Advanced Topic in Metal Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ ซึ่ ง เป็ น ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ขั้ น สู งใน
ปัจ จุบัน และการพั ฒ นาเทคโนโลยีใหม่ในงาน ทางด้านกระบวนการ
ผลิ ต โลหะ ภายใต้ ค าแนะน าของอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาประจ าวิ ช าหรื อ
คณาจารย์พิเศษ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเกิดใหม่ทางด้านกระบวนการผลิตโลหะ
531351

กระบวนการแต่งแร่ในงานโลหการ
3(3-0-6)
(Mineral Processing for Metallurgical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานของกระบวนการแต่งแร่ เช่น การลดขนาดและการ
บดย่อย การแยกแร่ การคัดขนาด การชักตัวอย่าง เป็นต้น การแต่งแร่
โดยอาศัยสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น อาศัย แรงโน้มถ่วง อาศัยสมบั ติไฟฟ้า
สถิตและสมบัติทางแม่เหล็ก เป็นต้น การลอยแร่และการแยกของแข็ง
และของเหลวออกจากกัน กรณีศึกษาของกระบวนการแต่งแร่สาหรับ
งานวิศวกรรมโลหการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพื้นฐานของกระบวนการแต่ง
แร่ได้และสามารถเลือกวิธีก ารแต่งแร่ที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการ
ทางโลหกรรมต่อไป
531352

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
3(3-0-6)
(Ironmaking and Steelmaking)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
ภาพรวมของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า เคมีเชิงกายภาพ
เบื้องต้นของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า วัตถุดิบสาหรับการผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า การผลิตเหล็กด้วยเตาบลาสท์ การผลิตเหล็กโดยวิธีสเม
ลติงและการถลุงโดยตรง การผลิตเหล็กกล้าขั้นต้น การปรุงน้าเหล็ก
ก่อนนาไปผลิตเหล็กกล้า การผลิตเหล็กกล้าโดยเตาบีโอเอฟและเตาอี
เอเอฟ การผลิตเหล็กกล้าขั้นที่สอง โลหวิทยาของการปรุงน้าเหล็กกล้า
ในเลเดิลและในเตาสุญญากาศ โลหวิทยาของสแลกในการผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า การขจัดธาตุต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการในน้าเหล็กกล้า การ
ขจั ด ออกซิ เจน การขจั ด ฟอสฟอรั ส การขจั ด ซั ล เฟอร์ การขจั ด
คาร์บอน การขจัดแก๊สต่าง ๆ เทคโนโลยีก ารผลิตเหล็กสะอาด โลห
วิทยาของแคลเซียมเพื่อการขจัดสารฝังใน หลักการและการดาเนินการ
หล่ อ เหล็ ก กล้ า แบบต่ อ เนื่ อ ง โลหวิ ท ยาการควบคุ ม คุ ณ ภาพของน้ า
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เหล็ ก ในอ่ า งพั ก น้ าเหล็ ก เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า ที่
น่ า สนใจในปั จ จุ บั น โลหวิ ท ยาที่ ยั่ ง ยื น ส าหรั บ การผลิ ต เหล็ ก และ
เหล็กกล้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการผลิตวัตถุดิบ เหล็ก
เหล็กกล้า เหล็กสะอาด และการหล่อเหล็กกล้าแบบต่อเนื่อง นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้หลักทางเคมีกายภาพในแง่ของวิศวกรรมโลหการใน
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า นักศึกษาสามารถคานวณปฏิกิริยาพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานทางเทอร์
โมไดนามิกส์ที่มีได้
531353

กระบวนการนาโลหะกลับมาใช้ใหม่
3(3-0-6)
(Recycling Process of Metals)
วิชาบังคับก่อน : 531318 โลหการเคมี
ทบทวนเทอร์ โมไดนามิ ก ส์ แ ละกระบวนการสกั ด โลหะ
กระบวนการน ากากหรื อซากของเสี ย จากภาคอุ ตสาหกรรมหรื อภาค
ครัวเรือนกลั บมาใช้ใหม่ ศึกษากระบวนการที่เกี่ ยวข้องโดยพิจารณาถึง
วัตถุดิบ ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้น การใช้พลังงาน ผลผลิต ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อมและความคุ้ มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ กรณี ศึกษาเกี่ ยวกั บ
กระบวนการรี ไซเคิ ล โลหะจากกากหรื อ ซากของเสี ย ที่ น่ าสนใจจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือจากภาคครัวเรือน ตัวอย่างเช่น ซากถ่านอัลคาไลน์
เศษบั ดกรี ซากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ และซากของเสี ยที่ น่ าสนใจอื่ น ๆ
กฎระเบียบและการบริหารจัดการซากของเสีย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถเลือก กาหนดและจัดการกระบวนการนา
โลหะจากของเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยพิจารณาถึงหลักวิชาการสกัดโลหะ
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

531354

คิเนติกส์ของปฏิกิริยาทางโลหวิทยา
3(3-0-6)
(Kinetics of Metallurgical Reactions)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1
ชนิดของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยา ลาดับของปฏิกิริยา
การหาลาดับและค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยาสาหรับ

ปฏิกิริยาเอกพันธุ์และปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ การแพร่ เทคนิคการวิเคราะห์
ทางความร้ อ นเพื่ อ ศึ ก ษาคิ เ นติ ก ส์ ข องปฏิ กิ ริ ย า กรณี ศึ ก ษาหรื อ
การศึกษาเกี่ยวกับคิเนติกส์ในกระบวนการทางโลหวิทยา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักคิเนติกส์ที่ประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมโลหการและสามารถค านวณคิ เนติก ส์ข องปฏิ กิ ริย าในงาน
วิศวกรรมโลหการที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นได้
531355

เทคโนโลยีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3(3-0-6)
(Nonferrous Process Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแต่ ง แร่ แ ละการเตรี ย มแร่ ข องโลหะนอกกลุ่ ม เหล็ ก
กรรมวิธี กระบวนการ เทคโนโลยีและแผนภูมิแสดงขั้นตอนต่างๆ ของ
การถลุ ง และสกั ด โลหะจากแร่ หั ว แร่ เศษโลหะและกากของเสี ย
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการทาให้โลหะมีความบริสุทธิ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถอธิ บ ายพื้ นฐานความรู้เกี่ ย วกั บแร่ การ
แต่งแร่ การเตรียมแร่ การถลุงและสกัดโลหะจากแร่ เพื่อให้มีหลักคิดใน
การปรับใช้ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสกัดโลหะจากกากของ
เสียอุตสาหกรรมและขยะจากครัวเรือน
531356

เตาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Furnaces)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานของเตาอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิ ต
ทางโลหการ คาจากัดความและประเภทของเตา เตาหลอม หลักการ
ของการให้ ค วามร้ อ นด้ ว ยพลั ง งานไฟฟ้ า ความร้ อ นที่ เกิ ด จากการ
ต้านทานทางไฟฟ้า ความร้อนที่เกิดจากการอาร์กทางไฟฟ้า ความร้อน
ที่เกิดจากการเหนี่ยวนาทางไฟฟ้า เตาเผา เตาเผาสาหรับกระบวนการ
ขึ้นรูปโลหะ การทาดุลพลังงาน เชื้อเพลิงชนิดแก๊ส การเผาไหม้ หัว
เผา การเผาไหม้กับการเกิดสารมลพิษ เตาอุตสาหกรรมสาหรับการอบ
ชุบเหล็กกล้าและอะลูมิเนียม พื้นฐานการอบชุบโลหะด้วยไฮโดรเจน
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางานและหน้าที่ของเตา
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านโลหะได้

สาหรับการผลิตโลหะสมัยใหม่โดยตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับสภาวะ
แวดล้อม

531357

ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะสาหรับ
3(3-0-6)
การอบชุบโลหะ
(Gas-Metal Reactions for Heat Treatment)
วิชาบังคับก่อน : 531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2
ทบทวนเทอร์โมไดนามิก ส์สาหรับ วิศวกรรมโลหการและ
การคานวณฟังก์ชันทางเทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐานที่สาคัญ ศักย์เคมีและ
สมดุลเคมี บรรยากาศของแก๊สภายในเตา ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สต่าง ๆ
ภายในเตาการแบ่งประเภทและการเตรียมบรรยากาศในเตา ส่วนผสม
ทางเคมีของบรรยากาศที่ไม่ทาปฏิกิ ริย ากั บเหล็กกล้าภายในเตา การ
ควบคุมบรรยากาศภายในเตา การอบชุบแข็งผิวเหล็กกล้าโดยอาศัย
ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งแก๊ ส กั บ โลหะ การควบคุ ม ปริ ม าณคาร์ บ อนที่ ผิ ว
เหล็กกล้าขณะอบเหล็กกล้าและการควบคุมกระบวนการทาแก๊สคาร์บู
ไรซิง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาสามารถประยุ ก ต์ใช้ เทอร์โมไดนามิ ก ส์โลหการ
สาหรับ กระบวนการอบชุ บ เหล็ก กล้ า นั ก ศึ ก ษาสามารถก าหนดและ
คานวณบรรยากาศที่เหมาะสมภายในเตาเพื่อทาการอบชุบเหล็กกล้าได้
531451

เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการจัดการโลหะอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
(Green Technology for Sustainable Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนกระบวนการผลิ ต โลหะที่ ส าคั ญและน่ า สนใจ
กระบวนการผลิ ตโลหะกั บผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม มลภาวะ มลพิ ษ
ภาวะโลกร้อน การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สาหรับการผลิตโลหะ การจัดการการนาโลหะกลับมาใช้ใหม่ กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายผลกระทบของการผลิตโลหะต่อ
สภาวะแวดล้อม นักศึก ษาเข้าใจถึงการพัฒ นากระบวนการสมัย ใหม่

531452

หัวข้อศึกษาขันสูงในการจัดการโลหะอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
(Advanced Topics in Sustainable Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ย วกั บการพัฒ นาเทคโนโลยี
สมัยใหม่สาหรับการผลิตโลหะ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายการพัฒนากระบวนการสมัยใหม่
สาหรับ การผลิต โลหะในปั จ จุบั น โดยคานึ งถึ งการลดการใช้วัต ถุดิ บ
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม การนากลับมาใช้ใหม่
531361 เทคนิคการบ่งลักษณะสาหรับโลหะและโลหะผสม 3(3-0-6)
(Characterization Techniques for Metals and Alloys)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง องค์ประกอบและสมบัติ
ของวัสดุประเภทโลหะ การวิเคราะห์ภ าพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ ภ าพถ่ า ย การวิ เคราะห์ ท างความร้ อ น เอ็ ก ซเรย์
ฟลูออเรนเซนส์สเปกโตรมิเตอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายหลั ก การพื้ น ฐานของการบ่ ง
ลักษณะด้วยวิธีต่าง ๆ สามารถเลือกใช้วิธีการบ่งลักษณะให้เหมาะสมกับ
การศึกษาวิเคราะห์ทางโลหวิทยาได้
531362

จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 3(3-0-6)
(Scanning Electron Microscopy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทัศ นศาสตร์เบื้อ งต้ นในกล้ องจุลทรรศน์อิ เล็ก ตรอนแบบ
ส่องกราด ปริมาตรอันตรกิริยา หลักการเกิดภาพและสัญญาณ เทคนิค
การปรับภาพ การวิเคราะห์ องค์ประกอบเคมีเชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณ
และการท าแผนที่ ธาตุด้ วยการวัด รังสีเอกซ์แ บบกระจายพลั งงานใน
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด จุ ล ทรรศนศาสตร์
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อิ เล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราดขั้ น สู ง การวิ เคราะห์ ก ารเลี้ ย วเบนของ
อิเล็กตรอนกระเจิงกลับเพื่อสร้างภาพแสดงทิศทางโครงสร้างผลึ ก ใน
โลหะ การใช้เทคนิคโฟกัสไอออนบีม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายหลั ก การท างานของกล้ อ ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดได้ นักสามารถวิเคราะห์และแปร
ผลข้อมูลที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
531363

การทดสอบแบบไม่ทาลาย
3(2-2-6)
(Non-Destructive Testing)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
หลักพื้นฐานของการทดสอบแบบไม่ทาลาย การทดสอบ
แบบไม่ทาลายในโลหะ เช่น การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การทดสอบโดย
ใช้สารแทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธีอุลตราโซนิค
การทดสอบโดยวิธีการเหนี่ยวนาด้วยสนามแม่เหล็ก การทดสอบโดยวิธี
ทางไฟฟ้าและวิธีการอื่นๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถดาเนินการตรวจสอบแบบไม่ทาลายบน
ชิ้นงานต่าง ๆ ได้ เช่น การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การทดสอบโดยใช้
สารแทรกซึ ม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธี อุลตราโซนิ ค
การทดสอบโดยวิธีการเหนี่ยวนาด้วยสนามแม่เหล็ก
531364

การทดสอบการกัดกร่อน
3(3-0-6)
(Corrosion Testing)
วิชาบังคับก่อน : 531320 การกัดกร่อนของโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน
การกัดกร่อนของโลหะ ปฎิกิริยาเคมีไฟฟ้า สมดุลขั้วไฟฟ้า
การสร้างแผนภู มิพ อร์แ บซ์ การประยุ ก ต์ก ลไกขั้วไฟฟ้ า เส้น เทฟเฟล
ความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน การวัดเส้นโค้งโพลาไรเซชันด้วย
เครื่องโพเทนชิโอสแตท การนาค่าที่ได้จากเส้นโค้งโพลาไรเซชันไปใช้
งาน การทดสอบการกัดกร่อน เช่น การทดสอบการเกิ ดเซนซิไทเซชัน
การทดสอบการกัดกร่อนที่มีความเค้นร่วม การทดสอบความทนละออง
น้าเกลือ และการทดสอบการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ
อธิ บ ายหลั ก การทดสอบการกั ด กร่ อ นของโลหะตามมาตรฐานการ
ทดสอบแบบต่างๆ และสามารถตีความผลการทดสอบได้อย่างมีเหตุผล
531365

การเคลือบสีและการป้องกันด้วยวิธีแคโทดิก 3(2-2-6)
(Coating and Cathodic Protection)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาการกัดกร่อนและการป้องกัน พื้นฐานการเคลือบสี
เทคโนโลยีการเคลือบสีและกลไกบ่มสี ข้อกาหนดด้านการเคลือบสี การ
เตรี ย มผิ ว เพื่ อ การเคลื อ บสี เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ในการเคลื อ บสี
ข้อบกพร่องและความเสี ยหายของชั้นเคลือบสี การตรวจสอบแบบไม่
ทาลาย/ทาลายสาหรับงานเคลือบสี พื้นฐานทางไฟฟ้า ทฤษฎีการกัด
กร่อนสาหรับ การป้องกั นด้วยวิธีแคโทดิก ระบบแซคริฟิเชีย ลแอโนด
ระบบอิมเพรสเคอร์เรนท์ การออกแบบระบบป้องกันการกัดกร่อนด้วย
วิธีแคโทดิก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาสามารถบอกแนวทางการควบคุ มคุณ ภาพและ
ตรวจสอบชั้นเคลือบสีแบบไม่ทาลายในงานอุตสาหกรรมได้ สามารถ
ออกแบบและตรวจสอบระบบแคโทดิกได้
531366

ไทรโบโลยีในทางวัสดุ
3(3-0-6)
(Tribology in Materials Perspectives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ไทรโบโลยี ความหมาย ขอบเขตและความส าคั ญ ทาง
วิศวกรรม พื้นผิวไทรโบโลยี ความเสียดทานและการหล่อลื่น กลไกการ
สึก หรอ การทดสอบการสึก หรอ วิศวกรรมพื้ นผิ วและการเคลือบผิ ว
สมบัติและการบ่งลักษณะของพื้นผิว การป้องกันความเสียหายเนื่องจาก
ไทรโบโลยี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดไทรโบโลยีและผลกระทบ
ต่อการใช้งานวัสดุในทางวิศวกรรม นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ

544
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

ทฤษฎีกลไกการเกิดไทรโบโลยี การทดสอบสมบัติทางด้านไทรโบโลยี
และวิธีการป้องกันความเสียหายเนื่องจากไทรโบโลยี
531461

หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในการทดสอบและวิเคราะห์ 3(3-0-6)
(Selected Topic in Testing and Analytical Field)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ ซึ่ งเป็ น ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการใหม่ แ ละ
ความก้าวหน้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ จาแนกและการทดสอบโลหะ
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
พัฒนาการและความก้าวหน้าใหม่ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ จาแนกและ
การทดสอบโลหะ
531462

หัวข้อศึกษาขันสูงในการทดสอบและวิเคราะห์ 3(3-0-6)
(Advanced Topic in Testing and Analytical Field)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ ซึ่ งเป็ น ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูงสาหรับการวิเคราะห์ จาแนกและการทดสอบ
โลหะและวัสดุ ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชาหรือ
คณาจารย์พิเศษ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ จาแนกและการทดสอบโลหะและ
วัสดุในงานวิศวกรรม

531371

โลหวิทยาของเหล็กหล่อ
3(2-3-7)
(Metallurgy of Cast Irons)
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม
การแบ่ งประเภทของเหล็ก หล่อ โลหวิท ยาพื้ น ฐานและ
ทฤษฎีการแข็งตัวของเหล็กหล่อ โลหวิทยาและสมบัติของเหล็กหล่อเทา

เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์รูปตัวหนอน เหล็กหล่ออบเหนียว
เหล็กหล่อขาวธาตุเจือสูง และเหล็กหล่อกราไฟต์ธาตุเจือสูง กระบวนการ
หล่อและการควบคุมคุณ ภาพทางโลหวิทยาของเหล็กหล่อ การอบชุบ
เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนีย วออสเทมเปอร์ ปฏิ บัติการการวิเคราะห์
ต าหนิ แ ละข้ อ บกพร่ อ งทางโลหวิ ท ยาและความเสี ย หายที่ เกิ ด ใน
เหล็กหล่อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
สมบั ติ กระบวนการ การใช้ ง าน ของเหล็ ก หล่ อ ประเภทต่ า งๆ ได้
สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางโลหวิทยาและความเสียหายที่เกิดใน
เหล็กหล่อได้
531372

โครงสร้างและสมบัติของเหล็กกล้าผสม
3(3-0-6)
(Structures and Properties of Alloy Steels)
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม
การแบ่งประเภทของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม บทนา
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม บทบาทของธาตุ
ผสมในเหล็กกล้าผสม โลหวิทยากายภาพและสมบัติของเหล็กกล้าผสม
ต่า เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าธาตุผสมต่าทนแรง
ดึงสูง เหล็กกล้าผสมหลายเฟส เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าซิลิกอนสูง การ
ปรับปรุงสมบัติทางกลโดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต
เหล็ก กล้ า และโลหการกายภาพของเหล็ ก กล้ าและเหล็ ก กล้ าผสมที่
สาคัญ เช่น เหล็ก กล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสมต่า เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็ก กล้ าไร้ส นิ ม เหล็ ก กล้ าธาตุผ สมต่าทนแรงดึ งสู ง เหล็ ก กล้ าผสม
หลายเฟส เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าซิลิกอนสูง อธิบายบทบาทของธาตุ
ผสม รวมทั้งหลักการปรับปรุงสมบัติทางกลโดยอาศัยกระบวนการอบ
ชุบทางความร้อน
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531373

เหล็กกล้าไร้สนิม
3(3-0-6)
(Stainless Steels)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม
สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ กระบวนการอบชุบ
ทางความร้ อ นและการขึ้ น รูป เหล็ ก กล้ า ไร้ส นิ ม การประยุ ก ต์ ใช้ งาน
เหล็กกล้าไร้สนิม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถจาแนกชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม อธิบาย
โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม สมบัติทางกล และการต้านทานการกัด
กร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถอธิบายหลักกระบวนการอบชุบทาง
ความร้อนและการขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิม และเลือกใช้งานเหล็กกล้าไร้
สนิมได้อย่างมีเหตุผล

531374

โลหวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3(3-0-6)
(Nonferrous Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
โลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่สาคัญ เช่น อะลูมิเนียม
แมกนี เซี ย ม ทองแดง สั ง กะสี ไททาเนี ย ม นิ เ กิ ล และอื่ น ๆ เช่ น
โคบอลต์ และลิเทียม เป็นต้น แผนภูมิสมดุลเฟสของโลหะผสมนอกกลุ่ม
เหล็ ก ความสัมพัน ธ์ระหว่างองค์ป ระกอบทางเคมี โครงสร้างจุลภาค
กระบวนการผลิตแปรรูปและกระบวนการทางความร้อน ผลกระทบของ
ปัจจัยต่างๆ ต่อสมบัติทางกายภาพ ทางกลและทางเคมี การเลือกสรร
โลหะนอกกลุ่ม เหล็ก เพื่ อ นาไปใช้งานทางวิศ วกรรม การป้ อ งกั น การ
เสื่อมสภาพในระหว่างการใช้งาน เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะและโลหะ
ผสมนอกกลุ่มเหล็กสาหรับงานวิศวกรรมที่ต้องการสมรรถนะสูง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถบอกถึงความส าคัญ และจาแนกโลหะ
นอกกลุ่มเหล็กที่นามาใช้งานทางวิศวกรรม นัก ศึก ษาสามารถอธิบาย
และเปรียบเทียบโลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก สามารถเลือกสรร
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เพื่อนาไปใช้งานทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
จากหลักการพื้นฐานความรู้ทางด้านโลหวิทยา

531375

โลหะและโลหะผสมใช้งานอุณหภูมิสูง
3(3-0-6)
(High Temperature Metals and Alloys)
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม
ลักษณะและพฤติกรรมของโลหะและโลหะผสมที่อุณหภูมิ
สูง สมบั ติเชิ งกลที่ อุณ หภู มิ สูง การกั ด กร่อ นที่ อุณ หภู มิ สู ง โลหวิท ยา
กายภาพและสมบัติของโลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีเหล็กเป็นส่วนผสม
หลัก โลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีนิกเกิลเป็นส่วนผสมหลัก และโลหะ
ผสมทนความร้อนสูงที่มีโคบอลต์เป็นส่วนผสมหลัก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถอธิบายพฤติกรรมและสมบัติของโลหะ
และโลหะผสมที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง รวมถึงอธิบายโลหการกายภาพและ
กลไกของโลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีเหล็กเป็นส่วนผสมหลัก โลหะ
ผสมทนความร้อ นสูงที่มีนิ ก เกิ ลเป็นส่ วนผสมหลัก และโลหะผสมทน
ความร้อนสูงที่มีโคบอลต์เป็นส่วนผสมหลัก

531376

วัสดุเชิงประกอบพืนโลหะ
3(3-0-6)
(Metal Matrix Composites)
วิชาบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล
บทน าวัสดุ เชิงประกอบ เนื้ อ พื้ น โลหะและวัส ดุเสริม แรง
กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่องทิศทางเดียว
เสริมแรงด้วยเส้นใยสั้นและเสริมแรงด้วยอนุภาค วัสดุเชิงประกอบชนิดรู
พรุน พื้นผิวรอยต่อระหว่างวัสดุพื้นและวัสดุเสริมแรง กระบวนการผลิต
และเทคนิคการขึ้นรูป การทดสอบสมบัติ การใช้งานทางวิศวกรรมของ
วัสดุเชิงประกอบพื้นโลหะที่สาคัญ เช่น วัสดุเชิงประกอบพื้นโลหะผสม
อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม โคบอลต์ และโคบอลต์-นิเกิล ความ
เสียหายและการเสื่อมสภาพ แนวคิดการออกแบบเพื่อการใช้วัสดุและ
การรีไซเคิล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายหลั ก การเสริ ม แรงในวั ส ดุ เชิ ง
ประกอบชนิดต่างๆ เทคนิควิธีการผลิตขึ้นรูปเพื่อให้ได้วัสดุเชิงประกอบ
ที่มีสมบัติเป็นไปตามความต้องการการใช้งานทางวิศวกรรม คานวณ
กลศาสตร์เบื้องต้นของวัสดุเชิ งประกอบ สามารถบอกแนวทางในการ
ออกแบบเพื่อนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่
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531377

เทคโนโลยีอะลูมิเนียม
3(3-0-6)
(Aluminium Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทน าวงจรการใช้ ง านของอะลู มิ เนี ย ม การใช้ ง านทาง
วิศวกรรมและสมบัติของอะลูมิเนียม สมดุลของโลหะผสมอะลูมิเนีย ม
ระบบธาตุผสมและการทานายสมบัติของโลหะผสมอะลูมิเนียม สภาวะ
นอกสมดุลของโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหวิทยาและเฟสของโลหะผสม
อะลูมิเนียม กระบวนการเพิ่มความแข็งของโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะ
ผสมอะลูมิเนียมทางการค้าที่สาคัญ เทคโนโลยีการหล่อและขึ้นรูปทาง
กลของอะลู มิ เนี ย มและโลหะผสมอะลู มิ เ นี ย ม การเชื่ อ มโลหะผสม
อลูมิเนียม เทคโนโลยีสมัยใหม่ของอะลูมิเนียม เช่น เทคโนโลยีโลหะผง
อะลูมิเนียม วัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมและเทคโนโลยีนาโน การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ลหะผสมอะลู มิ เ นี ย มกั บ งานทางวิ ศ วกรรม งาน
สถาปั ต ยกรรม การตกแต่ ง และอื่ น ๆ แนวคิ ด การออกแบบเชิ ง
วิศวกรรมและมุมมองการรีไซเคิลอะลูมิเนียม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถจาแนกประเภทโลหะผสมอะลูมิ เนี ย ม
ทางการค้าที่สาคัญ และสามารถบ่งชี้โครงสร้างจุลภาคและเฟสที่ปรากฏ
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การขึ้ น รูป และกระบวนการทางความร้ อ น นั ก ศึ ก ษา
สามารถเลื อ กสรรเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การผลิ ต ขึ้ น รู ป
อะลูมิเนียมเพื่อการใช้งานทางวิศวกรรมตามมุมมองการออกแบบและ
สมบัติที่ต้องการ

531378

เทคโนโลยีพืนผิว
3(3-0-6)
(Surface Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลไกการสึกหรอ เทคโนโลยีพื้นผิว การต้านทานต่อการสึก
หรอ การต้ านทานต่ อ การกั ด กร่อ น วิธี ก ารทดสอบการสึ ก หรอ การ
เคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี การพ่ น

เคลือบด้วยเปลวทางความร้อน การพอกผิวแข็ง การชุบเคลือบผิวด้วย
กระแสไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการสึก หรอของโลหะ
เมื่ อ ได้ รั บ แรงกระท าจากภายนอกในรู ป แบบต่ า งๆ บอกถึ ง ปั จ จั ย
ภายนอกและปัจจัยทางโลหวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสึก
หรอของโลหะ อธิ บ ายหลัก การของเทคโนโลยีพื้ น ผิ วต่ าง ๆ ส าหรั บ
ต้านทานการสึก หรอและต้านทานการกัดกร่อน และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีพื้นผิวที่เหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล
531379

นวัตกรรมวัสดุ
3(2-2-6)
(Materials Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัส ดุ ต่ างๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น สมบั ติ พื้ น ฐานของวัส ดุ เช่ น
ความแข็งแรง การนาไฟฟ้า การเป็นแม่เหล็ก เป็นต้น ลาดับการพัฒนา
วัสดุในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของการพัฒนาวัสดุต่างๆ
ต่อ การดารงชี วิต เงื่อนไขปั จ จัย ของการเลือ กพั ฒ นาวัส ดุห นึ่ งๆ เช่ น
เศรษฐศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาวั ส ดุ ข้ อ จ ากั ด ด้ า นความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ต่อการเลือกพัฒ นาวัสดุ เป็นต้น ตัวอย่างความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาวัสดุ เช่น สมการ Hall-Petch ต่อการ
พัฒนาเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง หรือ Einstein Predicts Stimulated
Emission ต่ อ การคิ ด ค้ น วั ส ดุ ต้ น ก าเนิ ด แสงเลเซอร์ ฯลฯ การ
ประยุ ก ต์ใช้วั สดุ ต่ าง ๆ อนาคตของวัส ดุ ใหม่ ในกลุ่ มต่ าง ๆ เช่ น วัส ดุ
สาหรับทาแบตเตอรี่ วัสดุสาหรับอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น ทิศทางการ
พัฒนาวัสดุ และการกาหนดแนวทางการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ เช่น การ
พัฒ นาแม่เหล็ก ความเข้ม สูงกั บ การพั ฒ นามอเตอร์ขับ ตรง หรือ การ
พัฒนาวัสดุสาหรับการพิมพ์สามมิติและข้อจากัดข้อการพัฒนา เป็นต้น
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถบอกถึงความสาคัญ ของการคิดค้นวัสดุ
ใหม่ อธิบ ายแนวทางการพั ฒ นาวั สดุ ใหม่ การประยุก ต์ ใช้ วัส ดุ ใหม่ ๆ
มูลค่าของนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาวัสดุใหม่
531471 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 3(3-0-6)
(Selected Topic in Metal and Materials Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ ซึ่ ง เป็ น ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการใหม่ แ ละ
ความก้าวหน้าในโลหะและวัสดุขั้นสู ง ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถค้ น คว้ า เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองเกี่ ย วกั บ
ความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านโลหะและวัสดุขั้นสูง
531472

หัวข้อศึกษาขันสูงด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 3(3-0-6)
(Advanced Topic in Metal and Materials Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ด้านการพัฒนาโลหะและวัสดุขั้นสูง ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถค้ น คว้ า เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีใหม่เพื่อการพัฒนาโลหะและวัสดุขั้นสูง
531385

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการวิเคราะห์
กระบวนการขึนรูปโลหะ
3(2-3-7)
(Finite Element Method for Metal Forming Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ

พื้นฐานและขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เช่น การสร้างโมเดลไฟไนต์เอลิเมนต์
การสร้างสมการเอลิ เมนต์ การประกอบสมการรวมของปั ญ หา การ
กาหนดเงื่อนไขขอบเขตของปัญหา เป็นต้น การสร้างโมเดลวัสดุสาหรับ
การจาลองการขึ้นรูปโลหะ การจาลองปัญ หาทางกลร่วมกับความร้อน
การจาลองกระบวนขึ้ น รูป โลหะต่ อ เนื่ อ ง การวิเคราะห์ ค วามเค้ น ใน
แม่พิมพ์ ขึ้นรูปโลหะ การตรวจสอบและการใช้ประโยชน์จ ากผลการ
จาลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายหลั ก การและขั้ น ตอนของการ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ นักศึกษา
สามารถดาเนินการจาลองปัญหาการขึ้นรูปโลหะขั้นสูงด้วยโปรแกรมไฟ
ไนต์ เอลิ เมนต์ ได้ เช่ น การจ าลองกระบวนการขึ้ นรู ปต่ อเนื่ อง และการ
วิเคราะห์ความเค้นในแม่พิมพ์ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบและ
แปรผลการจาลองได้
531382

การทาแบบจาลองการหล่อโลหะ
3(2-3-7)
(Modeling in Metal Casting)
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ
ทบทวนปรากฏการณ์ถ่ายโอนระหว่างการแข็งตัวของโลหะ
ทบทวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการของการแข็งตัวของ
โลหะ การสร้ า งแบบจ าลองคณิ ต ศาสตร์ ขั้ น ตอนการท างานทั่ ว ไป
ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโปรแกรมจ าลองการแข็ ง ตั ว ของงานหล่ อ การใช้
ซอฟต์แวร์จาลองการหล่อเชิงพาณิชย์และการแปลผล กรณีศึกษาจาก
อุตสาหกรรมและโครงงานกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถท าแบบจาลองการหล่อโลหะ สามารถ
สร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมจาลองการแข็งตัวของ
งานหล่อได้ และสามารถใช้ซอฟต์แวร์จาลองการหล่อเชิงพาณิชย์ได้
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531383

วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโลหการ 3(2-3-7)
(Computational Methods in Metallurgical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคานวณทาง
เทอร์โมไดนามิกส์หรือเพื่อการวิเคราะห์ทางไฟไนต์อิลิเมนต์ หรือใช้ใน
การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมโลหการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถประยุก ต์ใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่ อ
การแก้ปัญหางานทางด้านกระบวนการทางโลหวิทยา

531384 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโลหการ 3(2-3-7)
(Computer application for Metallurgical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประยุกต์ใช้ MS Excel สาหรับงานโรงงานต่างๆ อันประกอบ
ไปด้ ว ย การค านวณพื้ น ฐานโดยสู ต รส าเร็ จ การจั ด การข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ ข้อมู ล การสร้างตาราง และแผนภาพ pivot การแชร์ไฟล์
ทางานร่วมกัน และ การจัดทาเอกสารสาหรับการตรวจประเมินต่างๆ
การเขี ย น PLC เบื้ องต้น และสร้าง ควบคุ มหุ่ น ยนต์เบื้ องต้น การใช้
MATLAB เบื้องต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาสามารถประยุก ต์ MS Excel กั บ งานโรงงานได้
อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ และสามารถโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น และใช้
MATLAB เบื้องต้นเพื่อการคานวณ
531386

หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องด้านการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-7)
(Selected Topic in Computational Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ ซึ่ ง เป็ น ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ปัญ หาทางวิศวกรรม ภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สาหรับงานทางวิศวกรรมได้
531387

หัวข้อศึกษาขันสูงด้านการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-7)
(Advanced Topic in Computational Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ขึ้นสูงสาหรับ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถค้ น คว้ าด้ วยตนเองเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงสาหรับงานทางวิศวกรรมได้
531475

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในงานวิศวกรรมโลหการ
4(4-0-8)
(Occupational Health and Safety
for Metallurgical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นกฎหมายที่เกี่ ย วข้องกั บวิชาชีพวิศวกรรม
ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีว อนามัย ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร การสั่นสะเทือน ความดัน แสง
เสี ย ง ฝุ่ น ไฟฟ้ า รั งสี สารเคมี เป็ น ต้ น มาตรฐานการจั ด การความ
ปลอดภัยในการทางาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในขณะทางานในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงอันตรายจากเหตุต่างๆ
531476

ทักษะการนาเสนอเชิงเทคนิค
(Technical Demonstration Skills)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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1(0-3-3)

การนาเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคด้วย กราฟ รูปภาพ แผนภาพ
ตาราง การใช้โปรแกรมเพื่อจัดทากราฟและข้อมูลนาเสนอทางเทคนิค
การใช้โปรแกรมเพื่อเขีย นรายงาน การตั้งหัวข้อและการเน้น สารบัญ
คาอธิบายรูปและตาราง การตั้งระยะ ภาคผนวก ดรรชนี การอ้างอิง
และบรรณานุกรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถนาข้อมูลทางเทคนิคมานาเสนอในรูปแบบ
ของกราฟ รู ปภาพ แผนภาพ และตารางที่ มี ความน่ าเชื่ อถื อได้ โดยใช้
โปรแกรมเพื่อเขียนรายงาน นักศึกษาสามารถเขียนรายงานโดยใช้โปรแกรม
ช่วยงานเขียน
531477

การเขียนภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกรโลหการ 1(0-3-3)
(English Writing for Metallurgical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสื่อสารด้วยการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ภายหลังจบ
การศึกษา เช่น การทางานในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและ
การวิจัย กระบวนการเขียนประกอบด้วยการวางแผน การร่างงานเขียน
การทบทวน การตรวจแก้และวิจารณ์งานเขียน โครงสร้างและหลักการ
เขียนรายงานเชิงเทคนิค แนวทางการเขียนรายงาน ฝึกทักษะการเขียน
รายงานเชิงเทคนิค
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถเขียนรายงานสรุปและรายงานเชิงเทคนิค
ที่มีความยาวอย่างน้อย 1-2 หน้า และ 15 หน้า ตามลาดับ ทั้งนี้ความ
ยาวหน้ ารวมรายละเอีย ดของตั วอั ก ษร รูป ภาพและตารางประกอบ
นักศึกษาร่วมทางานกลุ่มเพื่อตรวจแก้และวิจารณ์งานเขียน
531478

การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกรโลหการ 1(0-3-3)
(English Communication for Metallurgical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ภายหลังจบการศึกษา
เช่น การทางานในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและการวิจัย การ
สนทนาในที่ประชุม การจดบันทึกประชุม การเตรียมนาเสนอข้อมูลเชิง
เทคนิค ฝึกทักษะการสนทนาและนาเสนอเชิงเทคนิค

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสนทนา จดบันทึกข้อมูลในที่ประชุมการ
ทางาน และสามารถนาเสนอเชิงเทคนิคโดยการร่วมทางานกลุ่ม
531495

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิด เกี่ ย วกั บ สหกิ จศึ กษา กระบวนการ
และขั้น ตอนของสหกิ จ ศึก ษา ระเบีย บข้อบั งคั บที่ เกี่ ย วข้องกับสหกิ จ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่ น การเลือก
สถานประกอบการ วิธี ก ารเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน ทั ก ษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานที่จาเป็นสาหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถาน
ประกอบการ
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการทางาน

531496

สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิช าบั งคั บ ก่ อ น : รายวิชาที่ ส าขาวิช าก าหนดและรายวิช า 531495
เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบั ติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั กงานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
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แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนั กงานที่ปรึกษา และผลการเข้ าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
531497

สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 531496 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบั ติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
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

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
531498

สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 531497 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบั ติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
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531499

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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถปฏิบัตติ ามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้
2. สามารถอธิบายถึงมลภาวะกับผลกระทบต่อสุขอนามัยได้
3. สามารถอธิบายถึงวิธีการรวบรวมและบาบัดน้าเสีย การจัดการ
ขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิ ษ
ทางอากาศและเสียง การผลิตน้าประปาสาหรับชุมชนเมืองและ
ชุมชนในชนบทได้

532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบืองต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Environmental Engineering)

532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1
3(3-0-6)
(Environmental Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 และ
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
หลั ก ทั่ ว ไปในการพิ จ ารณาลั ก ษณ ะทางเคมี แ ละทาง
กายภาพของน้า วิธีวิเคราะห์ และการนาข้อมูลไปใช้ในภาคปฏิบัติทาง
วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้อม เครื่องมื อในการวิเคราะห์ ต่างๆ การวิเคราะห์
ตัวอย่าง การแปลผลของการวิเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ในการบาบัดน้าให้
สะอาด การทาให้เป็นกลาง การตกตะกอนผลึก โคแอกกูเลชัน การแก้
ความกระด้างของน้า การแลกเปลี่ยนไอออน การกัดกร่อน การดูดซับ
การเติมคลอรีน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของน้าได้

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ
9 หน่วยกิต
(Metallurgical Engineering Professional Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โลหวิ ท ยาหรื อ
วิชาชีพวิศวกรรมโลหการ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่
แล้ ว ให้ ดี ขึ้ น หรื อ เป็ น การบู รณาการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ มี ล าดั บ
ขั้นตอน ระเบียบวิธีวิจัยในดาเนินโครงการ ประกอบไปด้วย การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล นาเสนอโครงร่างโครงงานวิชาชีพฯ ดาเนินการวิจัย การ
รายงานผลความก้าวหน้า ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ
สอบปากเปล่าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถบูรณาการหลักความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับ
การลงมือปฏิบัติในโครงงานที่เกี่ยวกับโลหวิทยาและวิชาชีพวิศวกรรม
โลหการผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรียนรู้ระเบียบวิธีการ
วิจัย สามารถค้นคว้า ดาเนินการทดลองและนาเสนอผลงานวิจัยได้
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2. สามารถอธิบายวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง และแปรผลการ
วิเคราะห์ตัวอย่างน้าได้
3. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆได้
532204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1
1(0-3-3)
(Environmental Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1 หรือเรียนควบคู่กัน
เนื้อหาเคมีของน้าที่เกี่ย วข้องกั บการผลิตประปา เคมีเชิง
ปริมาณ ลัก ษณะทางกายภาพและเคมีของน้าประปาและน้าดิบ หลัก
ปฏิบัติสาหรับวิเคราะห์น้า วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การแปลผล
วิเคราะห์เพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปนี้ พีเอช ค่าความขุ่น สี สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอ
นินทรีย์ในน้า คลอรีนตกค้าง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรีย นรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าได้
2. สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์คุณ ภาพน้า
ได้
3. สามารถแปลผลลั ก ษณะทางกายภาพและเคมี ข อง
น้าประปาและน้าดิบ โดยเฉพาะค่า พีเอช ค่าความขุ่น
สี สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอนินทรีย์
ในน้า คลอรีนตกค้างได้
532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2
3(3-0-6)
(Environmental Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1
หลักทั่วไปในการพิจารณาลักษณะสมบัติทางกายภาพและ
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบ ายหลั ก การทางเคมี ของลัก ษณะสมบั ติ
ทางกายภาพและเคมีของน้าเสียได้
2. สามารถอธิบ ายการตรวจวิเคราะห์ และการใช้ข้อมู ล
ลักษณะน้าในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ
หาปริมาณของแข็ง ออกซิเจนละลายน้า บีโอดี ซีโอดี
ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส น้ ามั น และไขมั น และกรด
อินทรีย์ได้
3. สามารถอธิบายเกี่ ยวกับเคมีอินทรีย์เบื้องต้นและการ
เก็บและการรักษาตัวอย่างได้
532206 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2
1(0-3-3)
(Environmental Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2 หรือเรียนควบคู่กัน
การตรวจวิเคราะห์ คุณ ภาพน้าเสีย เพื่ อหาพารามิเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้าเสีย เพื่อนาข้อมูลไปใช้
ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบาบัดน้าเสีย ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ต่อไปนี้ คือ ของแข็ง ออกซิเจนละลายในน้า บีโอดี ซีโอดี
น้ามันและไขมัน ทีเคเอ็น แอมโมเนียม ไนเตรท และฟอสฟอรัส
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถด้านต่าง ๆ
ต่อไปนี้
1. สามารถตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้า
เสีย ได้แก่ ค่าของแข็ง ออกซิเจนละลายในน้า บีโอดี ซีโอดี
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น้ ามั น และไขมั น ที เคเอ็ น แอมโมเนี ย ม ไนเตรท และ
ฟอสฟอรัส เป็นต้น
2. สามารถแปลผลลักษณะน้าเสีย และนาข้อมูลไปใช้ในงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรีย นรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิ บ ายโครงสร้ า งของแบคที เรี ย การเก็ บ
ตั ว อย่ า งและการตรวจวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะน้ าทาง
แบคทีเรียได้
2. สามารถอธิ บ ายหลั ก การของปฏิ กิ ริ ย าเอนไซม์ ที่
เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอินทรีย์ การย่อยสลาย
สารประกอบอินทรีย์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพได้
3. สามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารได้
4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับผลผลิตทางชีวภาพ หลักการ
พื้นฐานของนิเวศวิทยา และการนาจุลินทรีย์มาใช้ใน
ระบบบาบัดน้าเสียได้
532208 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
1(0-3-3)
(Environmental Biology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือเรียนควบคู่กัน

หลักการการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา เช่น กล้อง
จุ ล ทรรศน์ เทคนิ ค การศึ ก ษาโครงสร้ า งของเซลล์ สิ่ ง มี ชี วิ ต การ
เพาะเลี้ย งจุลินทรีย์ หลัก การการตรวจวิเคราะห์น้าทางชีววิทยา เช่น
การตรวจวั ด ค่ า จ านวนจุ ลิ น ทรี ย์ ทั้ ง หมดจากจานเพาะเชื้ อ , การ
ตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น วิธีเยื่อกรอง การตรวจวัด
อัตราเร็วการย่อยสลายสารอินทรีย์ในการวัดบีโอดี (k) การศึกษาชนิด
ของสิ่งมี ชีวิ ตในระบบบ าบั ด น้ าเสีย การศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ระหว่ าง
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน้า การวัดอัตราผลผลิตทางชีวภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิท ยา เช่น กล้อง
จุลทรรศน์ ในการศึกษาโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต
ได้ และสามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้
2. สามารถตรวจวิ เคราะห์ น้ าทางชี ว วิ ท ยา เช่ น การ
ตรวจวัดค่าจานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดจากจานเพาะเชื้อ
การตรวจหาแบคที เรียโคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น วิธี
เยื่อกรอง
3. สามารถตรวจวัดอัตราเร็วการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
การวัดบีโอดี (k) และศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบ
บาบัดน้าเสีย
4. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศน้า และการวัดอัตราผลผลิตทางชีวภาพได้
532209 สถิติสาหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Statistics for Environmental Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมู ล
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสร้าง
กราฟความน่ า จะเป็ น การประมาณค่ า การทดสอบสมมุ ติ ฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพั นธ์
การนาสถิติไปใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายหลักสถิติพื้นฐานที่จาเป็นในงานทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
2. สามารถใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
สรุป และนาเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
3. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์สถิติได้
532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Environmental Unit Operations)
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานเกี่ย วกั บปฏิบัติการหน่วยต่างๆ ของระบบ
ผลิตน้าประปาและบาบัดน้าเสีย แบบจาลองการไหล ปฏิบัติการหน่วย
ขั้น เตรีย มการ การปรับ สมดุ ล โคแอกกู เลชั นและฟล๊อ กคู เลชัน การ
ตกตะกอน การทาให้ลอย การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน
กระบวนการเมมเบรน การผสมและการถ่ายเทออกซิเจน การจัดการ
ตะกอนของแข็ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรีย นรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบในกระบวนการผลิต
น้าประปาและบาบัดน้าเสีย
2. สามารถประยุกต์ใช้งานเพื่อแก้ปัญหาสาหรับกระบวนกาผลิต
น้าประปาและบาบัดน้าเสียที่มีคุณ สมบัติของน้าดิบและน้า
เสียที่หลากหลายได้ โดยอาศัยกระบวนการต่างๆ เช่น การ

กรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ย นไอออน กระบวนการเมม
เบรน เป็นต้น
532212

ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพืนฐาน 1(0-3-3)
(Fundamentals Environmental Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ ศึ ก ษา
ทางด้ า นวิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม ประกอบด้ วย ปฏิ บั ติ ก ารระบบด้ า น
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบประปา ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ และการจัดการของเสีย พื้นฐานการคานวณที่
จาเป็นต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเขียนและนาเสนอ
รายงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ ซ อฟท์ แ วร์ที่ จ าเป็ น ในงานวิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิ บ ายความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การศึ ก ษา
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม มีค วามพร้อมที่จ ะศึก ษาด้ าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในชั้นปีสูงขึ้นไปได้
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของงานด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนและสังคมได้
3. สามารถอธิบ ายถึงแนวทางการประกอบอาชี พ ภายหลั งจาก
สาเร็จการศึกษาได้
4. สามารถเขียนและนาเสนอรายงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
5. สามารถใช้ซอฟท์แวร์ที่จาเป็นในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ พื้ น ฐานในงานวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมได้
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532312 วิศวกรรมการประปา
4(4-0-8)
(Water Supply Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1
532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
แหล่ ง น้ าดิ บ เพื่ อ การประปา หลั ก เกณฑ์ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานของน้า ความต้องการน้าใช้ การตกตะกอนผลึก ทางเคมี โค
แอกกู เลชันและฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอนทางกายภาพ การกรอง
การดูดซับ การแลกเปลี่ยนและการกาจัดไอออน การฆ่าเชื้อโรค การ
กาจัดสารอินทรีย์และอนินทรีย์ การควบคุมและป้องกันกลิ่นและรสใน
น้า การลดแร่ธาตุในน้า การควบคุมระบบผลิตประปา ระบบท่อประปา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรีย นรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
อธิ บ ายความรู้ พื้ น ฐานด้ า นวิ ศ วกรรมประปา เช่ น มาตรฐานน้ าที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตน้าประปาของประเทศไทย กาลังการผลิต ระบบ
ประปา ระบบแจกจ่ายน้าประปาได้
532313 วิศวกรรมนาเสีย
4(4-0-8)
(Wastewater Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2
532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ ยวกับน้าเสีย 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการน้าเสียเริ่มตั้งแต่
ข้อบังคับ กฎหมาย เกี่ยวกับน้าเสียประเภทต่างๆ การ
รวบรวมน้าเสียด้วยระบบท่อแบบต่างๆ

2. สามารถชี้แจงรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ
สาหรับการรวบรวมน้าเสียก่อนเข้าสู่ระบบฯ
3. สามารถประยุกต์ใช้ประเภทของหน่วยบาบัดน้าเสีย ให้
เข้ากับลักษณะน้าเสียที่มีคุณสมบัติแตกต่างตามจุด
กาเนิด ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ ในแต่ละชุมชนหรืออุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
532315 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
1(0-3-3)
(Environmental Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านต่าง
ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ คือ โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การ
ตกตะกอน การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน การย่อยสลาย
แบบไร้อากาศ การบาบัดน้าเสียด้วยระบบเอเอส และการเก็บตัวอย่าง
อากาศจากปล่อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิ บ ายทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมด้านการปรับปรุงคุณ ภาพน้า การบาบัดน้าเสีย และ
การเก็บตัวอย่างอากาศได้
2. สามารถทาปฏิบัติการ วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงานได้
อย่างเหมาะสม
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
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และวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ กฎหมาย
และข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษอากาศ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถด้านต่างๆ
ต่อไปนี้
1. สามารถอธิ บ ายความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ มลพิ ษ อากาศ การ
กระจายของมลพิษอากาศ ทฤษฎีและการใช้งานแบบจาลอง
คุณภาพอากาศ การควบคุมมลพิษอากาศในเชิงวิศวกรรม การ
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
2. สามารถทาการคานวณในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่ อ สิ้ น สุด การเรีย นรายวิ ชานี้ ผู้ เรีย นควรมี ความสามารถด้า น
ต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ
และลักษณะของขยะมูลฝอยได้
2. สามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องในการกาจัดมูลฝอยได้
3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการขยะที่แหล่งกาเนิด การ
เก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การแยกขยะและ
การแปรสภาพขยะทางกายภาพ การแปรสภาพขยะทาง
เคมี (การเผาไหม้) การแปรสภาพขยะทางชีวภาพ (การ
หมักปุ๋ย) การกาจัดขยะโดยการฝังกลบแบบสุขาภิบาล การ

ลดปริมาณขยะและการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบ
การจัดการขยะได้
532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร
4(4-0-8)
(Building Sanitation)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 525204 กลศาสตร์ ข องไหล 1 และ 532312
วิศวกรรมการประปา
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคาร กฎหมาย
และข้อบังคับ ระบบท่อจ่ายน้าร้อน ระบบท่อจ่ายน้าเย็น ระบบระบาย
สิ่งปฏิกูล ระบบท่อระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้า
ในบริเวณพื้นที่ตั้งอาคาร การบาบัดน้าเสียและการจัดการขยะมูลฝอย
อาคาร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ระบบสุ ข าภิ บ าลต่ า งๆ ที่ มี
ภายในอาคาร โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2. สามารถออกแบบระบบสุขาภิบาลต่างๆ เช่น ระบบท่อ
น้าร้อน ระบบท่อน้าเย็น ระบบระบายสิ่งปฏิกูล ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย การระบายน้าฝนในบริเวณที่ตั้งอาคาร
การบาบัดน้าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยอาคารได้
532324

การออกแบบและควบคุมระบบประปาและนาเสีย 4(4-0-8)
(Design and Operation of Water and Wastewater
Treatment Plants)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 532312 วิ ศ วกรรมการประปา และ 532313
วิศวกรรมน้าเสีย
บทบาทและหน้ า ที่ ข องผู้ อ อกแบบและควบคุ ม ระบบ
น้าประปาและระบบบาบัดน้าเสีย การออกแบบหน่วยกระบวนการใน
ระบบประปาและระบบบาบัดน้าเสีย การออกแบบหน่วยสนับสนุนอื่นๆ
การออกแบบระบบท่อจ่ายน้าประปา การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้า
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เสีย การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าดาเนินการและบารุงรักษา การ
จัดทาแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบ แผนการจัดการระบบประปา
และระบบจัดการน้าเสีย การควบคุมระบบประปา การควบคุมระบบ
บาบัดน้าเสีย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายบทบาทและหน้าที่ของผู้ออกแบบและ
ควบคุมระบบน้าประปาและระบบบาบัดน้าเสียได้
2. สามารถอธิบายขั้นตอนและเกณฑ์ที่สาคัญในการ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบน้าประปาและ
ระบบบาบัดน้าเสีย และหน่วยสนับสนุนอื่นๆ ได้
3. สามารถอธิบายถึงการจัดทาเอกสารประกอบการ
ออกแบบรายละเอียดของระบบทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อการก่อสร้างได้
4. สามารถอธิบายขั้นตอนและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
ระบบน้าประปาและระบบบาบัดน้าเสียที่มีปัญหาได้
532325 การจัดการนาเสียอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Wastewater Management)
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมน้าเสีย
กระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรมและลัก ษณะของน้า
เสี ย กฎ หมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การจั ด การน้ าเสี ย
อุต สาหกรรม การน ากลั บ และใช้ป ระโยชน์ ใหม่ กระบวนการหน่ ว ย
บ าบั ด การด าเนิ น งานและค่ า ใช้ จ่ า ย แนวทางการบ าบั ด น้ าเสี ย
อุตสาหกรรม โครงการศึกษาที่มอบหมายในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรีย นรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรมได้

2. สามารถอธิบายถึงการนากลับและใช้ประโยชน์ใหม่
การดาเนินงานและค่าใช้จ่าย แนวทางการบาบัดน้า
เสียอุตสาหกรรมได้
3. สามารถเลือกกระบวนการหน่วยบาบัดน้าเสียที่
เหมาะสมในการกาจัดมลสารที่ปนเปื้อนในน้าเสีย
อุตสาหกรรมได้
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาโครงการ
ศึกษาที่มอบหมายในชั้นเรียนได้
532333 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Environmental Health Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ห ลั ก ก า ร ท าง ด้ า น 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 อ นามั ย มาตรฐานคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
การประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การทาง
วิศวกรรมในการป้ องกั น ทางด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภั ย
และแนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมี ความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบ ายหลั ก การทางด้ า นวิ ศ วกรรมอนามั ย
สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมของชุมชน อาชีวอนามัย
และมาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้ อมที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรม อาชีวอนา
มั ย และความปลอดภั ย การประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ
สุขภาพ และหลักการทาแนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉินได้
ในการป้องกันทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
532421 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
1(0-3-3)
(Environmental Engineering Laboratory II)
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วิชาบังคับก่อน : 532315 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านต่าง
ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ คือ การเก็บตัวอย่างอากาศและเสียงใน
บรรยากาศ การวิเคราะห์และแปรสภาพมูลฝอย การศึกษาการทางาน
ของจุลินทรีย์ การบาบัดทางกายภาพ-เคมี การวัดอัตราไหล และการใช้
งานแบบจาลองด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านอากาศและเสียง มูลฝอย น้า
เสีย การวัดอัตราไหลได้
2. สามารถทาปฏิบัติการ วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียน
รายงานได้อย่างเหมาะสม
532422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Environmental Impact Assessment)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 532321 วิ ศ วกรรมมลพิ ษ อากาศ และ 532333
วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
การประยุ ก ต์ ใช้ ก ารประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มเป็ น
เครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ ย วข้องกั บการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ
การจัดขอบเขตของงาน การกลั่นกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดรูปแบบของรายงาน แบบจาลองในการทานายผลกระทบ กรณีศึกษา
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสาหรับการพัฒนาโครงการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้

1. สามารถอธิบายถึงกระบวนในการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
2. สามารถอธิบายขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม
และผลกระทบทางสุขภาพได้
3. สามารถอธิบายถึงการใช้เครื่องมือและแบบจาลองทาง
สิ่งแวดล้อมในการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้
4. สามารถจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้
532423 การจัดการของเสียอันตราย
4(4-0-8)
(Hazardous Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ
532322 วิศวกรรมมูลฝอย
ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายและ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การ
จัดเก็บและการขนส่ง กระบวนการบาบัด การเผา การปรับเสถียร และ
การหล่อก้อน การกาจัดบนดิน และการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถจาแนกประเภทของของเสียอันตรายได้
2. สามารถประเมินความเสี่ยงจากของเสียอันตรายได้
3. สามารถอธิบายการจัดเก็บและการขนส่ง กระบวนการ
บาบัด การเผา การปรับเสถียร และการหล่อก้อน การ
กาจัดบนดิน และการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนซึ่งของเสีย
อันตรายได้
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532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
(Pre-Environmental Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การวางแผนวิจั ย การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการ
นาเสนอข้อเสนอ การเขียนรายงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย และ
การจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายแนวทางในการทาโครงงานทางวิศวกรรม
สิง่ แวดล้อมได้
2. สามารถทบทวนเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอข้อมูล
และการจัดเตรียมข้อเสนอโครงงานได้
3. สามารถทางานเป็นกลุ่มโดยมีทักษะการทางานเป็นทีม
532481 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(0-9-9)
(Environmental Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 532480 เตรีย มโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
โดยความเห็นชอบของสาขา
นั ก ศึ ก ษาท าโครงงานจากปั ญ หาที่ น่ า สนใจและเป็ น
ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน การวัดผลทาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สอบซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของโครงงาน ความเข้าใจ การนาเสนอ
และรายงานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. สามารถทาโครงงานจากปัญหาที่น่าสนใจทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
2. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่นามาใช้ในการ
ทาโครงงานที่เลือกได้อย่างเหมาะสม

3. สามารถปฏิบัติงาน จัดทารายงาน และนาเสนอ
รายงาน
4. สามารถทางานเป็นกลุ่มโดยมีทักษะการทางานเป็นทีม
532431 การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
4(4-0-8)
(Noise and Vibration Control)
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
หลักการด้านคลื่นเสียงและการสั่นสะเทือน เครื่องมือและ
การตรวจวัด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
และระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง การควบคุ ม เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ นใน
อาคาร วัสดุดูดกั้นเสียงและการใช้งาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบ ายเกี่ ย วกั บ หลัก การด้ านคลื่น เสีย งและ
การสั่นสะเทือน เครื่องมือและการตรวจวัด ผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้
2. สามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ ย วข้อ ง การควบคุ มเสีย งและความสั่ นสะเทือ นใน
อาคาร วัสดุดูดกั้นเสียงและการใช้งานได้
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
ต่างๆ
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายถึงบทบาทและความจาเป็น ของการ
ป้องกันมลพิษในภาคอุตสาหกรรม
2. สามารถอธิบายถึงหลัก การป้องกันมลพิษและการใช้
ประโยชน์ของหลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม
รวมถึงหลักการในการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้
3. สามารถอธิบ ายถึ งขั้น ตอนของการป้ องกั น มลพิ ษ ใน
อุตสาหกรรมได้
4. สามารถประยุก ต์ใช้ห ลัก การป้ อ งกั น มลพิ ษ ในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายถึงการวิเคราะห์ระบบและเทคนิคใน
การจัดการงานผลิตได้
2. สามารถอธิบายถึงการบริหารงานคุณภาพ การใช้
งบประมาณสาหรับการตัดสินใจและการบูรณาการ
ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ได้
3. สามารถอธิบายถึงแนวความคิดพื้นฐานการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายสาระสาคัญ เกี่ ย วกั บกฎหมายมลพิ ษ
อากาศจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเผาไหม้ ระบบ
ระบายอากาศในอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์
ควบคุ ม ฝุ่ น ละอองและแก๊ ส การตรวจสอบระบบ
ค วบ คุ ม ม ล พิ ษ อ าก าศ ก ารค วบ คุ ม ก ลิ่ น จ าก
อุต สาหกรรม การเก็ บ ตัวอย่ างจากปล่ อง และบั ญ ชี
รายการการปล่อยมลพิษอากาศ
2. สามารถทาการคานวณที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
532435 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Environmental Management System)
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมโดยการ
จัดการ หน่วยงานมาตรฐานระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่บริการ
ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้ อม มาตรการและมาตรฐานด้านการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับประเทศ อาทิเช่น ISO มอก. ROHS
WEEE CFP การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น ส่ ว นสมั ค รใจ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
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1. สามารถอธิบายถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมได้
2. สามารถอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
มาตรฐานระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่บริการด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการและมาตรฐานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับประเทศได้
532440 การบาบัดโดยดิน
4(4-0-8)
(Land Treatment)
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมน้าเสีย
ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย โดยใช้ ก ระบวนการธรรมชาติ ในการ
บาบัดน้าเสียหลายประเภท ได้แก่ การบาบัดน้าเสียแบบกระจายบนดิน
แบบอัตราไหลช้า ระบบไหลซึมเร็ว ระบบไหลนอง ระบบบ่อคงตัว และ
ระบบพื้นที่ชุ่มน้าประดิษฐ์ กลไกการบาบัดที่เกิดจากการทางานร่วมกัน
ระหว่าง จุลินทรีย์ ดิน และพืช ปัจจัยจากัดในการออกแบบระบบ การ
เลือกพื้นที่ที่ใช้ในการบาบัด การฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบบาบัดน้าเสียโดยใช้ประ
บวนการธรรมชาติในการบาบัดน้าเสียหลายประเภทได้
2. สามารถจาแนกประเภทระบบบาบัดน้าเสียโดยดินได้
3. สามารถอธิบายกลไกการทางานของระบบบาบัด และ
ข้อจากัดในการออกแบบระบบ ตลอดจนสามารถบอก
ถึงแนวทางในการเลือกพื้นที่และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ระบบบาบัดได้
532441 การจัดการคุณภาพนา
4(4-0-8)
(Water Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
มลภาวะทางน้าจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
แหล่งอื่นทั้งที่เป็นแหล่งกาเนิดแบบมีตาแหน่ งแน่นอนและไม่มีตาแหน่ง
แน่นอน กระบวนการทางธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกั บ
มลภาวะทางน้าและคุณภาพน้า การเฝ้าระวังคุณภาพน้า ภาระของเสีย
และแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับลาน้า ทะเลสาบ และแหล่งน้า

อื่น สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์สาหรับกราฟออกซิเจนละลายน้า การ
พัฒนากฎหมาย นโยบายและมาตรฐานสาหรับการจัดการคุณภาพน้า
ประเด็นด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์สาหรับการจัดการคุณภาพน้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิ บ ายถึ งความส าคั ญ ขอ งก ารศึ ก ษ า
แบบจ าลองคุ ณ ภาพน้ าและการใช้ ป ระโยชน์ ข อง
แบบจ าลองคุณ ภาพน้ าในการวางแผนจัด การสภาพ
มลภาวะทางน้าได้
2. สามารถประยุก ต์ ใช้แ บบจาลองอย่างง่ายในการวาง
แผนการจัดการสภาพมลภาวะทางน้าได้
532442 การบาบัดนาขันสูง
4(4-0-8)
(Advanced Water Treatment)
วิชาบังคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา
หลักการของผลิตน้าขั้นสูง การตรวจสอบประสิทธิภาพและ
การควบคุมระบบผลิตน้า ประกอบด้วย ระบบก าจัดก๊ าซที่ละลายน้า
การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแยกด้วยเมมเบรน ระบบผลิตน้า
บริสุ ท ธิ์ สู ง การก าจั ด สารอิน ทรีย์ ระบบบ าบั ด และการป้ อ งกั น สาร
ผลิตภัณ ฑ์จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรค การป้องกันตะกรันและการกัด
กร่อน ระบบบาบัดทางเคมีสาหรับหอระบายความร้อนและหม้อไอน้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบ ายถึ งระบบก าจั ดก๊ าซที่ ล ะลายน้ า การ
แลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแยกด้วยเมมเบรน
ระบบผลิตน้าบริสุทธิ์สูง การกาจัดสารอินทรีย์ได้
2. สามารถอธิบ ายถึ งระบบบ าบั ด และการป้ อ งกั น สาร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกระบวนการฆ่ า เชื้ อ โรค การป้ อ งกั น
ตะกรันและการกัดกร่อนได้
3. สามารถอธิ บ ายถึ ง ระบบบ าบั ด ทางเคมี ส าหรั บ หอ
ระบายความร้อนและหม้อไอน้าได้
532443 การบริหารงานก่อสร้างสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน : 532324 การออกแบบและควบคุมระบบประปาและน้าเสีย
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อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า งส าหรั บ กระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย หลัก การในการจัด การ โครงสร้างของงาน
ก่ อ สร้ า ง สั ญ ญาและการประมู ล แผนและการควบคุ ม เครื่ อ งมื อ
การศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์ก ระแสเงินสด กฎหมายและ
ข้อบังคับในงานก่อสร้าง การก่ อให้เกิดให้เกิดมลพิษและค่ามาตรฐาน
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การเงินและการบัญชี การระงับข้อพิพาท
การเริ่มดาเนินงานและเดินระบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการโครงสร้างของ
งานก่ อสร้างด้ านสิ่งแวดล้อ ม สัญ ญาและการประมู ล
แผนและการควบคุมเครื่องมือ การศึกษาความเหมาะสม
การวิเคราะห์กระแสเงินสดได้
2. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในงาน
ก่อสร้างได้
3. สามารถอธิบายถึงการก่อให้เกิดให้เกิดมลพิษและค่า
มาตรฐาน ความปลอดภัยในงานก่อสร้างได้
532450 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Energy and Environment)
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ
สถานภาพของการพัฒนาแหล่งพลังงานต่างๆ เทคโนโลยี
ของการจัดหาแหล่งพลั ง งานและรูปแบบการบริโภคและใช้ พลั งงาน
พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานจาก
ของเสีย และอื่นๆ นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การเผาไหม้
และการเกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การใช้พลังงานแต่ละประเภทในแต่ละขั้นตอนและแต่ละวงจรชีวิต การ
เปรีย บเทีย บผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
สังคมจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานในรูปต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้

1. สามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับ แหล่งกาเนิดและการ
ใช้ พ ลั ง งานที่ ส าคั ญ พลั ง งานหมุ น เวี ย น พลั ง งาน
ทางเลือก
2. สามารถอธิบายถึงการจัดการมลพิษที่เกิดจากการใช้
และผลิตพลังงานได้
3. สามารถอธิบายถึงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้ในงาน
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้
532451 เทคโนโลยีอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Green Building Technology)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 531101 วั ส ดุ วิศ วกรรม และ 532323 สุ ข าภิ บ าล
ภายในอาคาร
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบที่ยั่งยืนและ
อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้
2. สามารถอธิบายหลักเกณฑ์และข้อกาหนดสาหรับ
อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้
3. สามารถเลือกสถานที่ตั้งและการออกแบบภูมิทัศน์
สาหรับอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้
4. สามารถออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง
สาหรับอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้
5. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้น้าและการหมุนเวียนน้า
ใช้ภายในอาคาร เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอาคาร
การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้
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532452

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคาร์บอนฟุตพรินท์ 4(4-0-8)
(Climate Change and Carbon Footprint)
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ
ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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 า งๆ การประเมิ น
คาร์บ อนฟุ ตพริ้นท์ ด้วยหลัก การประเมิน วัฏ จัก รชีวิต ข้อ ก าหนดการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบ ายสาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ภู มิ อ ากาศโลกและเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลด
ผลกระทบ หลั ก การและข้ อ ก าหนดในการประเมิ น
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ และ
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยหลักการประเมินวัฏ
จักรชีวิตได้
2. สามารถทาการคานวณที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
532453 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกรรม 4(4-0-8)
สิ่งแวดล้อม
(Laws and Economics for Environmental
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม
หลัก การเบื้ องต้นนโยบายคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติ
หลัก การมาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ ม และข้ อ ก าหนดในจั ดเตรีย ม
การศึ ก ษาผลกระทบทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย
และความสาคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย
เศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรมเบื้ อ งต้ น มู ล ค่ า เที ย บเท่ า และ
ความสัมพันธ์ของเวลาและค่าของเงิน การคานวณเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เปรียบเทียบทางเลือกในการลงทุนโดยการใช้อัตราผลตอบแทนภายใน

และอั ต ราผลก าไรต่ อ ต้ น ทุ น การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาและภาษี การหา
จุ ด คุ้ ม ทุ น การวิ เคราะห์ ค วามไว การประยุ ก ต์ ใช้ เศรษฐศาสตร์ ใ น
โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายถึงมาตรการและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกได้
2. สามารถอธิบายถึงกฎหมายที่ข้องกับการควบคุมดูแล
ระบบการจั ดการมลพิ ษ ในภาคอุต สาหกรรมสาหรับ
สถานประกอบการได้
3. สามารถประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมใน
การประเมิน ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการ
ลงทุนทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
532471

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8)
(Special Studies in Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษา ค้นคว้า ในเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน
ความสนใจ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายเนื้อหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความสนใจได้
2. สามารถหาเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมมาใช้ ในการแก้ ไข
ปัญ หาเฉพาะเรื่อ งทางวิศ วกรรมสิ่งแวดล้ อมที่ อ ยู่ใน
ความสนใจได้
3. สามารถกาหนดแนวทางจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความสนใจได้
532495 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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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 ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุ ณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ
แนวคิ ด กระบวนการและขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นักศึกษามีความรู้และทัก ษะพื้นฐานในการทางานใน
สถานประกอบการ
3. นัก ศึก ษามี ค วามรู้และทั ก ษะพื้ น ฐานในการน าเสนอ
งาน และการเขียนรายงานวิชาการ
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การปรับตัวสู่สังคมการทางาน
532496 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิ ชาบั งคั บก่ อน : 532495 เตรีย มสหกิ จศึ กษา 532312 วิศวกรรมการ
ประปา 532313 วิศวกรรมน้าเสีย 532322 วิศวกรรมมูลฝอย 532325
การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม และ532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่
การทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
532497 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 532496 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
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3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่
การทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน

5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน

532498 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 532497 สหกิจศึกษา 2
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
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิ บัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทาง
วิศวกรรมไปใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่าง
เหมาะสมคุ้มค่าการลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่
การทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน

532499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9 หน่วยกิต
(Environmental Engineering Professional Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั วข้อโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่
มี อยู่ แ ล้ วให้ ดี ขึ้ น หรือ เป็ น การสร้างองค์ ค วามรู้ ใหม่ ต้อ งมี ก ารเขี ย น
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรีย นรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. สามารถทาโครงงานจากปัญหาที่น่าสนใจทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
2. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่นามาใช้ในการ
ทาโครงงานที่เลือกได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถปฏิบัติงาน จัดทารายงาน และนาเสนอ
รายงาน
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ย
และค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ
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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
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 ษาการเคลื่อนที่เชิงอนุภาค
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 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขันพืนฐาน
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
การเขีย นโปรแกรมสั่ งการท างานเครื่องซีเอ็น ซี ฝึก ปฏิ บัติ การการใช้
เครื่องมือวัดละเอียด
533264 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขันสูง
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
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการวิจัย การดาเนินงาน 1 โดยการ
ประยุก ต์ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีคงคลัง มาร์ คอฟเชน และหัวข้อขั้น
สูงทางโปรแกรมเชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง
533303 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบืองต้น
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 ในการเคลื่อนย้ายวัสดุที่เก็ 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
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 งระบบการจั ด การการบ ารุ งรั ก ษาด้ ว ย
คอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ความสามารถในการบารุงรักษาและใช้งานได้
การหล่อลื่น เทคโนโลยีการเฝ้าระวังสภาพ การจัดองค์กร บุคลากร และ
ทรัพยากรในการบารุงรักษา การจัดการวัฏจักรชีวิต การทารายงานการ
บารุงรักษาและตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก การพัฒนาระบบการซ่อมบารุง
533325 พืนฐานการจัดกาหนดการ
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
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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 บทบาทของคลังสินค้ าในห่วงโซ่
อุป ทาน การออกแบบคลังสิน ค้ าและการเลือ กท าเลที่ ตั้ ง การวางผั ง
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การไหลของแผนวัสดุ ตัวแบบจาลอง
สถานการณ์สาหรับการวิเคราะห์และการออกแบบเครือข่ายคลังสินค้า
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 ปทานความสาคัญของการบริการลูกค้ า
การจั ด การสิ น ค้ าคงคลั ง การขนส่ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ การจั ด ซื้ อ ในการ
ดาเนินการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน แนวโน้มของโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานทั่วโลก
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
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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

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

533343 การจาลองระบบและการประยุกต์
4(4-0-8)
(Simulation Systems and Applications)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
สร้ างแบบจ าลองระบบอุ ต สาหกรรมและการบริ ก ารที่ ไม่
ต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึ กษา
แบบจาลองต่ างๆสร้า งแบบจ าลองจากระบบอุ ต สาหกรรมและการ
บริการ และศึกษาการใช้แบบจาลองเพื่อวิเคราะห์หาคาตอบที่เหมาะสม

533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control and Automation)
วิชาบังคับก่อน : 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
ศึกษาระบบการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
หลักการทางานของอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ก ารทางานชนิดต่างๆ
การควบคุ มระบบนิ วแมติก การควบคุ มระบบไฮดรอลิ ก ส์ การเขีย น
โปรแกรมพีแอลซีเบื้องต้น

533344 ระบบคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
และบริการสมัยใหม่
(Quality System for Modern Industrial and Services)
วิชาบังคับก่อน : 533342 การประกันคุณภาพ
เรียนรู้ระบบคุณภาพและมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น ระบบคุณ ภาพในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน
อุ ต สาหกรรมไทย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ ม
มาตรฐานความปลอดภัย
533345 เครื่องมือคุณภาพสาหรับการเพิ่มผลผลิต
4(4-0-8)
(Quality Tools for Productivity Improvement)
วิชาบังคับก่อน : 533341การควบคุมคุณภาพ
ศึกษาทฤษฎีขั้นสูงเพิ่มเติมจากรายวิชาการควบคุมคุณ ภาพ
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ ในการ
เพิ่มผลผลิต

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
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533364 พืนฐานการออกแบบสาหรับการผลิต
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
4(3-3-6)
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
533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
4(3-3-6)
(Modern Industrial Automation)
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม
ศึก ษาและปฏิบัติก ารเกี่ ยวกับ การใช้พีแอลซีควบคุมระบบ
อัตโนมัติแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ เรียนรู้ระบบการ
ควบคุมอัตโนมัติผ่านเครือข่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรม
533367 กรรมวิธีการผลิตขันสูง
4(4-0-8)
(Advanced Manufacturing Process)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการ ตลอดทั้งทฤษฎีขั้นพื้นฐานที่ จาเป็น
ต่อกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง การเลือกใช้ก รรมวิธีที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนความแม่นยาในกระบวนการผลิต

533368 การออกแบบชินส่วนเครื่องจักรกล
4(4-0-8)
(Design of Machine Component)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
แนะนาการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่องจักรกล หลัก การในการ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่นสกรู เกียร์ ตัวผูกรัด สปริง เพลา แบริ่ง
ถังความดัน เป็นต้น
533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล
4(3-3-6)
(Tool Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดโลหะ เครื่องมือกล
ตัดโลหะ สารหล่อเย็น มาตรฐานการวัด วิชาการวัดความละเอียดผิวเนื้อ
การวัดความเที่ยงตรงของเครื่องมือกล จิกและฟิกเจอร์
533370 การผลิตแบบลีน
4(4-0-8)
(Lean Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบลีน การกาหนดคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนผังคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลัก การทาให้กรผลิต
ไหลลื่น การสร้างกลไกลการดึงงานเพื่อลดความสูญเปล่า การระบุและ
การกาจัดความสูญเปล่า
533371 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ
4(4-0-8)
(Welding Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ฟิสิกส์ของการเชื่อมโลหะวิทยาในงานเชื่อมมาตรฐานและข้อ
กาหนดการออกแบบเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมความปลอดภัยในงาน
เชื่อมโลหะรอยต่องานเชื่อมสัญ ลัก ษณ์ งานเชื่อมเครื่องจ่ายกาลังงาน
เชื่อมวัสดุสิ้นเปลืองในงานเชื่อมแก๊สที่ใช้คลุมในการเชื่อมอาร์กโลหะการ
เชื่อมอัตโนมัติ
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533372 กระบวนการขึนรูปวัสดุ
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
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
(Industrial Robotics and Machine Vision)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

4(4-0-8)

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 ษาฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิ 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 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบืองต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Expert System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์จาลองการตัดสินใจ
ของมนุษย์ โดยใช้ฐานความรู้ และการสรุปเหตุผลเชิงอนุมาน ในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรม และอุตสาหกรรม

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

533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Law)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการ
พาณิชย์ กฎหมายแรงงาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของวิศวกร

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

533426 ความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

533441 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Design of Industrial Experiment)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

4(4-0-8)
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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 สภาวะแวดล้อม การทางาน ขีดความสามารถ และ
ขอบเขตในการทางานของมนุษย์ การออกแบบอุปกรณ์ เช่น ที่นั่งในการ
ทางาน ภาพแสดง ระบบการควบคุม สถานที่ ท างาน และระบบการ
ขนส่งวัสดุที่ใช้มนุษย์ ปัจจัยมนุษย์ในด้านการตรวจสอบ อายุการทางาน
การทางานเป็นกะ การจูงใจ และความเหนื่อยล้า
533461 การขึนรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์
4(3-3-6)
(Presswork and Die Design)
วิชาบังคับก่อน : 533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล
วิธีการตัดโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์การเฉือนในโลหะแผ่น ชนิด
ของเครื่องเพรส (press) การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับปั๊มตัดโลหะแผ่น
การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับดัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น ลักษณะการไหล
ของโลหะในขณะขึ้นรูปการคานวณหาแรงสาหรับขึ้นรูปโลหะแผ่น การ
ออกแบบเครื่อ งมือ และแม่พิม พ์ สาหรับการตีขึ้นรูปหรืออัดขึ้นรูปก้ อน
โลหะ วัสดุสาหรับทาเครื่องมือและแม่พิมพ์และแม่พิมพ์และวิธีการอบชุบ

533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สาหรับ
4(3-3-6)
กระบวนการผลิตอัตโนมัติ
(Computer Control for Automated Production
System)
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม และ
533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
เรีย นรู้เทคนิ คและวิธีการควบคุ มระบบอั ตโนมั ติในโรงงาน
อุตสาหกรรมการควบคุมผ่านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการตรวจสอบ
และควบคุมการทางานโดยการประมวลผลทางภาพโดยคอมพิวเตอร์
การฝึกปฏิบัติ
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
(Value Engineering)
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4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
บทนาวิธีการทางวิศวกรรมคุณค่า การประยุก ต์ วิศวกรรม
คุณ ค่าเพื่อ ใช้ในการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ก ารจัด ซื้อ และการผลิตเพื่อ
ลดต้นทุน โดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์
533466 การกาจัดของเสียของอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Waste Treatment)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาคุณสมบัติของของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท
ของไหลและกากของเสีย การควบคุมและการกาจัดน้าเสีย กรรมวิธีการ
กาจัดของเสียและก๊าซ รวมทั้งระบบการปล่อยของเสีย
533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ 4(4-0-8)
(Packaging and Labeling Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้
ห ลั ก ก า ร 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 การเลือกใช้ระบบวิศวกรรมย้อนรอยความสัมพันธ์
ระหว่างวิศวกรรมย้อนรอยและเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยในอุตสาหกรรม
533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
4(3-3-8)
(Flexible Manufacturing System)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิตและ
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและ
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นเขีย น
โปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติชุดแขนกลชุดขน
ถ่ายวัสดุและระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ
533470 วิศวกรรมการเชื่อมขันสูง
4(4-0-8)
(Advanced Welding Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
กระบวนการเชื่อมแบบอาร์กและแบบไม่มีก ารอาร์กฟิสิกส์
ของการอาร์กการไหลของความร้อนในงานเชื่อมโลหะวิท ยางานเชื่อม
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 กการ
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
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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 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 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
533485 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 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 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 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 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 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 บสหกิจศึกษา
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 และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
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533492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 533491 สหกิจศึกษา 1
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ช าชี 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
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
9 หน่วยกิต
(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 ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาหลังจากที่ได้ค่าที่ เหมาะที่สุด 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 บพื้นฐานของกระบวนการเชิ งการแปรเปลี่ย น
ความน่ า จะเป็ น ของโครงสร้ า งของแบบจ าลองเชิ ง การแปรเปลี่ ย น
กระบวนการรีนิ วเอิล กระบวนการนับ ลูก โซ่ม าร์คอฟ กระบวนการ
ตัดสินใจแบบมาร์คอฟ กระบวนการเกิดและสิ้นสุด กระบวนการคงที่
และการวิเคราะห์เชิงสเปกตรัม การประยุกต์ของกระบวนการเชิงการ
แปรเปลี่ ย นในการวิ จั ย การด าเนิ น งาน การศึ ก ษาคุ ณ ภาพ และ
การศึกษาความเชื่อถือได้
533608 ทฤษฎีแถวคอย
(Queuing Theory)

577
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน : 533607 แบบจาลองเชิงการแปรเปลี่ยน
กลวิ ธี แ ละการประยุ ก ต์ ข องแถวคอยรู ป แบบดั้ ง เดิ ม และ
รูปแบบปัจจุบัน แบบจาลองแถวคอยแบบพิเศษที่ใช้อย่างแพร่ หลายใน
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
4(4-0-8)
(Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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
ปรัชญาและการประยุกต์ก ารจัดการคุณ ภาพแบบสมบูรณ์
วิธีก ารปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจเกี่ย วกับการผันแปร
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา ทฤษฎีความรู้ แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
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
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 การควบคุมคุณภาพขันสูง
(Advanced Quality Control)
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4(4-0-8)

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
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
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
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
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533669 ระบบการผลิตอัจฉริยะ
4(4-0-8)
(Intelligent Manufacturing System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะ เช่น เครือข่ายใย
ประสาท เซทวิ ภั ช นั ย และขั้ น ตอนวิ ธี ท างรหั ส พั น ธุ ก รรม การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต
การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต และเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
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
ร่วมกันระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรม การออกแบบและการนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลไปใช้ การดูแลระบบข้อมูล การใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้าน
การปฏิบัติการ เช่น การควบคุมกระบวนการผลิต คุณ ภาพ การจากัด
ความกระบวนการและการผลิต สินค้าคงคลัง และการซ่อมบารุงโรงงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่น วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การปรับปรุงกระบวนการ สถาปัตยกรรมระบบ การดูแลให้มีข้อมู ลที่
แม่นยาและเพียงพอ
533689 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-1-2)
(Industrial Engineering Seminar I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การนาเสนอและการอภิปรายเกี่ ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
533690 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-1-2)
(Industrial Engineering Seminar II)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การนาเสนอและการอภิปรายเกี่ ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
4(4-0-8)
(General Geology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งภ าย ใน ข อ งโล ก
กระบวนการต่างๆ ทีเกิดขึ้นใต้เปลือกโลกและบนผิวโลก คุณสมบัติทาง
กายภาพและการจัดหมวดหมู่ของแร่ หินและวัฏจักรของหิน การระเบิด
ของภูเขาไฟ การเปลี่ยนรูปร่างของเปลือกโลก การเกิดภูเขา และการ
เคลื่อนไหวของเปลือกโลก การผุพังของหิ นและการเคลื่อนที่ของมวล
กระบวนการของน้าผิวดินและน้าบาดาล ธารน้าแข็ง, ทะเลทรายและ
ชายฝั่ง
534201 ปฏิบัติการธรณีวิทยาทั่วไป
1(0-3-3)
(General Geology Laboratory)
วิชาเรียนร่วม : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
การตรวจสอบแร่โดยคุณสมบัติทางกายภาพ การจัดหมวดหมู่
ของแร่ และแร่ประกอบหิ น การจ าแนกชนิ ด ของหิ น การใช้ แ ผนที่ ภู มิ
ประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา
534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง
4(3-3-9)
(Structural Geology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
รูปแบบของความเค้นและความเครียดในวัสดุทางธรณี การ
จาแนกประเภทของโครงสร้างทางธรณี วิ ทยาจากรูปแบบของหินโผล่
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
วิธีการต่างๆ เทคนิคการเจาะหลุมสารวจและหลุมผลิต ตลอดจนวิธีการ
นาขึ้นมาสู่ ผิว วิธีก ารผลิตที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ และเทคโนโลยี ก าร กลั่ น
การขนส่ง และการตลาดของน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม
(Petroleum Geology)
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3(3-0-6)

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 และ
534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
คุณสมบัติของหินและของไหล ทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ ค่าความ
พรุน ค่าความซึมผ่านได้ ค่าอิ่มตัวของไหล ความหนืด ความตึงผิว ความ
ดันแค๊พพิลลารี คุณสมบัติของปิโตรเลียม ก๊าซ น้ามัน และน้า การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะของไหล กฏของก๊าซ คุณสมบัติความสัมพันธ์ ความ
ดัน อุณหภูมิ และปริมาตร
534206 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและของไหล
1(0-3-3)
(Rock and Fluid Properties Laboratory)
วิชาเรียนร่วม : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล
ปฏิ บั ติ ท ดลองคุ ณ สมบั ติ ข องหิ น และของไหลต่ า ง ๆ เพื่ อ
สนับสนุนการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแหล่งกักเก็บและวิศวกรรมการผลิต
534300 ศิลาวิทยา
3(2-3-7)
(Lithology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
กาเนิดของหินชนิดต่าง ๆ แร่ประกอบหิน ลักษณะเนื้อของ
หิน โครงสร้างของหิน การเรียกชื่อหิน การแบ่งชนิดหิน การศึกษาหิน
โดยแว่นขยายและกล้องขยาย การศึกษาแผ่นหินบางโดยกล้อง
จุลทรรศน์แบบโพลาไรซิ่ง
534301 การสารวจธรณีฟิสิกส์
4(3-3-9)
(Geophysical Exploration)
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง
หลักการสารวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการต่างๆ ของการสารวจ
ธรณีวิทยาใต้พื้นผิวทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1
4(4-0-8)
(Reservoir Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล และ 10310
แคลคูลัส 3 และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
การไหลของไหลในตั ว กลางพรุ น การไหลเข้ า สู่ ห ลุ ม การ
ทดสอบการไหล คุณ สมบั ติตั วกลางพรุน การคานวณปริมาณสารอง
กลไกลการขับเคลื่อน และการคานวณมวลสมดุลย์สาหรับแหล่งก๊าซ
ก๊าซ-ก๊าซเหลว น้ามัน และน้าบาดาล
534303 วิศวกรรมการเจาะ
4(4-0-8)
(Drilling Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
กลศาสตร์ของการเจาะแบบโรตารี่ ระบบไฮโดรลิคส์ของแท่น
เจาะ น้าโคลนที่ใช้ในการเจาะ และองค์ประกอบที่มีผลต่อการเจาะที่
เหมาะสมที่สุด การทดสอบหลุมเจาะโดยผ่านก้านเจาะ เทคนิคการเจาะ
หลุมตรง หลุมเฉียง และหลุมแนวราบ การวางแผนบ่อเจาะ และการเจาะ
นอกชายฝั่งทะเล
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ
1(0-3-3)
(Drilling Fluid Laboratory)
วิชาเรียนร่วม : 534303 วิศวกรรมการเจาะ
การทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไหลที่ใช้ในการเจาะ และ
ผลจากการเพิ่มสารเติมแต่งต่าง ๆ
534305 การเรียงลาดับชันหินและธรณีวิทยาประเทศไทย 3(3-0-6)
(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
(Sedimentology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
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3(2-3-7)

การกาเนิดของตะกอนของหินตะกอน สภาวะแวดล้อมของ
การตกทับถมของตะกอน มโนคติของลักษณะปรากฏของหินชั้นและ
การประยุกต์ใช้วิชาวิทยาการตะกอนกับวิชาเทคโนโลยีธรณี
534307 ทัศ นศึกษาทางวิศ วกรรมปิโตรเลีย มและ 1หน่วยกิต
เทคโนโลยีธ รณี
(Petroleum Engineering and Geotechnology
Excursion)
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ 534203
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
การทัศนศึกษาในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
ปิโตรเลียม เช่น แหล่งหินต้นกาเนิดไฮโดรคาร์บอน หินกักเก็บ การเยี่ยม
ชมโรงงานและกิ จ กรรมทางปิ โตรเลีย มตั้งแต่ก่ อนจนถึงหลังการผลิ ต
ตัวอย่างเช่น การสารวจคลื่นสั่นสะเทือน แท่นเจาะ สถานีผลิต โรงกลั่น
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1
4(4-0-8)
(Petroleum Production Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ
การไหลผ่านท่อผลิต ท่อผิวดินของของไหลสถานะเดียว และ
ของไหลหลายสถานะ การไหลผ่านโช้ค พฤติกรรมการไหลเข้าหลุม
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับความดันไหลก้นหลุม พฤติกรรม
การไหลในท่อผลิต วิธีการช่วยผลิต โดยใช้ก๊าซยก การสูบแบบก้านชัก การ
สูบโดยปั๊มหอยโข่ง การสูบโดยปั๊มไฮโดรลิก
534309 การปฏิบัติการผลิต
3(3-0-6)
(Production Operations)
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ
วิธีการเตรียมหลุมผลิต อุปกรณ์เตรียมหลุมผลิตผิวดินและใต้
ดิน การออกแบบท่ อผลิตและท่อกรุ การอัดซีเมนต์ แพคเกอร์ การยิง
ผนังท่อกรุ เครื่องมือปากหลุมและอุปกรณ์ควบคุมการไหล แหล่งกักเก็บ
ที่ถูกทาลาย การซ่อมบารุงหลุม การกระตุ้นการผลิตโดยใช้กรดกัดและ
ทาให้หินแตก
534310 การฝึกภาคสนาม
(Field Work)

3 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ 534300 ศิลาวิทยา
ฝึกปฏิบัติการสารวจทางธรณี วิทยาและการทาแผนที่ การผลิต
แผนที่ทางธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง การเตรียมและการเสนอรายงาน
ทางธรณีวิทยา
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 งๆ หลั ก การ การ
ประยุกต์ และการแปลความหมายของข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการ
เก็ บรายละเอีย ดหลุมเจาะในงานด้านการสารวจปิโตรเลีย ม และการ
ประเมินแหล่งสะสมปิโตรเลียมและน้าบาดาล
534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม
3(3-0-6)
(Petroleum Economics)
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
หลั ก เศรษฐศาสตร์เบื้ อ งต้ น หลั ก เศรษฐศาสตร์ท าง
ปิ โ ตรเลี ย ม การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง การวิ เคราะห์ ก ารลงทุ น การ
ตัดสินใจในการลงทุน ระบบภาษีปิโตรเลียม เศรษฐกิจปิโตรเลียมโลก
534401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 3(0-6-3)
(Petroleum Engineering and Geotechnology Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาเฉพาะทางในงานเทคโนโลยีธรณีและปิโตรเลีย ม
การส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ๆ การศึกษางานที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
เครื่องมือทดลอง หรือออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะงาน การวางแผน
การทางาน การประเมินค่าใช้จ่าย และการกาหนดกรอบเวลาทางาน
และการนาเสนอโครงการ
534207 ภูมิสันฐานวิทยา
3(2-3-7)
(Geomorphology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
กระบวนการทางธรณี วิ ทยาและลั กษณะพื้ นผิ วที่ สั มพั นธ์ กั บ
กระบวนการนั้ น ๆ การประยุ ก ต์ วิ ชาภู มิ สั ณ ฐานวิ ท ยากั บ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีธรณีและวิชาอื่นๆ
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534208 แร่วิทยา
4(3-3-9)
(Mineralogy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาผลึกศาสตร์ การจาแนก
ชนิดของแร่ คุณสมบัติของแร่และประโยชน์ของแร่
534313 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ
3(2-3-7)
(Photogeology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป และ 534207 ภูมิสัณฐานวิทยา
การใช้ ภ าพถ่ า ยทางอากาศกั บ งานทางด้ า นธรณี วิ ท ยา
หลัก เกณฑ์ เบื้ องต้นและคุณ สมบัติของภาพถ่ายทางอากาศ การแปล
ความหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพจากภาพถ่ายทางอากาศ ความรู้
พื้นฐานทางการรับรู้ระยะไกลรวมทั้งการประยุกต์ใช้งานกับธรณีวิทยา
และเทคโนโลยีธรณี
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
4(3-3-9)
(Hydrogeology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
วัฎจักรของน้า กาเนิดของน้าใต้ดิน ชนิดและคุณลักษณะของ
ชั้นหินอุ้มน้า กฎของดาร์ซี
534316 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2
3(3-0-6)
(Reservoir Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1
การทดสอ บอั ต ราการไหลหลุ ม ก๊ า ซและหลุ ม น้ ามั น
ความสามารถในการผลิต ของหลุ ม พฤติ ก รรมการไหลเข้าหลุ ม การ
วิเคราะห์อัตราผลิตที่ลดลง การแทนที่ของสารละลายได้ และการผลิต

ทุ ติ ย ภู มิ เ บื้ อ งต้ น พื้ น ฐานการท าแบบจ าลองคอมพิ ว เตอร์ แ หล่ ง
ปิโตรเลียม
534317 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 2
3(3-0-6)
(Petroleum Production Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1
อุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ต่ า ง ๆ อุ ป กรณ์ แ ยกของไหล ระบบการ
ปฏิบัติต่อน้ามัน ระบบปฏิบัติต่อน้า การออกแบบท่อส่ง มิเตอร์วัดอัตรา
การไหล และอุปกรณ์เพิ่มความดัน
534318 การสารวจปิโตรเลียม
3(2-3-7)
(Petroleum Exploration)
วิชาบังคับก่อน : 534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และ534301 การ
สารวจธรณีฟิสิกส์
เป้าหมายของการสารวจ การศึกษาหินกาเนิด การวิเคราะห์
แอ่ง การสารวจลาดับชั้นหิน วิธีของการสั่นสะเทือน การได้มาซึ่งข้อมูล
การประเมิ น ผลและการแปลความหมายจากข้ อ มู ล การสร้ า ง
แบบจาลอง วิธีการของแรงโน้มถ่วงและแม่เหล็ก การหยั่งธรณีสาหรับ
การสารวจ
534319 คลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนใน
4(3-3-9)
การสารวจปิโตรเลียม
(Reflection Seismics in Petroleum Exploration)
วิชาบังคับก่อน : 534301 การสารวจธรณีฟิสิกส์
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 ธรณีวิทยาทั่วไป และ 534202 ธรณีวิทยา
โครงสร้าง
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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 การเขียนและการเสนอรายงานทางเทคโนโลยีธรณี 1(1-0-2)
(Geotechnology Report Writing and Presentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบของรายงานทางเทคโนโลยีธรณี ลาดับของเนื้อหาใน
รายงาน การเสนอข้อมูลด้วยตารางแผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การ
อ้างอิง และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
534322 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี
3(3-0-6)
(Quaternary Geology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
การประยุ กต์ ด้ วยหลั กการเรี ยงล าดั บชั้ นหิ นต่ อตะกอนควอ
เทอร์ นารี วิ ธีการหาอายุ ในควอเทอร์ นารี หลั ก ฐานการเปลี่ ย 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 งแร่
เศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการทาเหมืองแร่
534324 ธรณีวิทยาเหมืองแร่
3(3-0-6)
(Mining Geology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
การสารวจและการประเมินศักยภาพของแหล่งแร่เศรษฐกิจ
รวมทั้งบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการทาเหมืองแร่
534325 ธรณีวิทยาใต้พืนผิว
(Subsurface Geology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง
การแปลความหมายของโครงสร้างทางธรณี วิทยาและการ
วิ เคราะห์ แ อ่ ง จากหลุ ม เจาะและข้ อ มู ล ทางธรณี ฟิ สิ ก ส์ การแสดง
โครงสร้างทางธรณี วิทยาในสามมิ ติ หรือการเตรีย มเพื่ อผลิ ตแผนที่ ใต้
พืน้ ผิว
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 523101 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
หลั ก การของการหาปริ ม าณทางธรณี วิ ท ยา การ
ประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา การ
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์และการเสนอผลงานด้วยกราฟหรือแผนภาพต่าง ๆ
534329 การสารวจธรณีเคมีเบืองต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Geochemical Exploration)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
แรวิทยาเบื้องต้น สภาพแวดล้อมทางธรณีเคมี การกระจายตัว
แบบปฐมภู มิ และทุ ติ ยภู มิ การสารวจแบบไพศาล และการส ารวจแบบ
ละเอี ยด การเก็บตั วอย่ างธรณี เคมี วิธี วิเคราะห์ ตั วอย่าง การวิ เคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
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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
534331 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
3(3-0-6)
(Clean Coal Technology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
คานิยามของถ่านหิน การกาเนิดและกระบวนการเกิดถ่านหิน
การจาแนกถ่านหิน การสารวจถ่านหิน การทาเหมืองถ่านหิน การใช้
ประโยชน์ จ ากถ่า นหิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มจากการใช้ ถ่ านหิ น
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้ ขณะเผาไหม้ และหลังการ
เผาไหม้ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดโดยการแปรรูป
534332 นามันและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่มีลักษณะพิเศษ 3(3-0-6)
(Unconventional Oil and Gas)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
คานิยามของแหล่งทรัพยากรน้ามันและก๊าซธรรมชาตินอก
รูปแบบ ประเภทของทรัพยากรน้ามันและก๊าซธรรมชาตินอกรูปแบบ
การสารวจและผลิตทรัพยากรจากแหล่งน้ามันและก๊าซธรรมชาตินอก
รู ป แบบ แหล่ ง ทรั พ ยากรน้ ามั น และก๊ า ซธรรมชาติ น อกรู ป แบบใน
ประเทศไทยและแหล่งที่สาคัญของโลก
534333 ธรณีพิบัติภัย
3(3-0-6)
(Geohazards)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
คานิยามของธรณีภัยพิบัติ ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัสดุโลก ภัย
พิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของโลก ผลกระทบของธรณีภัยพิบั ติต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม วิธีการสาหรับการลดธรณีภัยพิบัติ
534334 สถิติธรณีปิโตรเลียม
(Petroleum Geostatistics)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป

4(4-0-8)

ทฤษฎี ส่ ว นประกอบและประโยชน์ ท างวิ ศ วกรรมและ
วิทยาศาสตร์ของวิชาสถิติ การกระจายตัวแบบแยกและต่อเนื่อง การ
ประมาณค่าปัจจัยตัวประกอบ การทดสอบทางสมมติฐาน การก้าวหน้า
แบบเส้ น ตรง การสั ม พั น ธ์ ท างสถิ ติ แ ละธรณี ปิ โ ตรเลี ย มและการใช้
ประโยชน์
534335 การสารวจและพัฒนาแหล่ง
4(4-0-8)
ปิโตรเลียมที่มีลักษณะพิเศษ
(Unconventional Petroleum Field Exploration
and Development)
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ
แหล่งก๊าซที่มีลักษณะพิเศษ ก๊าซในหินทรายเนื้อแน่น
ก๊าซในถ่านหิน ก๊ าซในหินดินดาน และก๊าซที่แข็งตัว ธรณีวิทยาน้ามัน
หนักและเทคโนโลยีการผลิต ธรณี วิทยาแหล่งปิ โตรเลีย มที่มีลักษณะ
พิเศษ ลักษณะแหล่งกั ก เก็ บ วิธีการเจาะสารวจ การเตรีย มหลุมผลิต
และกระตุ้ น หลุ ม เจาะ การประเมิ น ผลและทดสอบอั ต ราการไหล
อุปกรณ์การแยกและผลิต การขนส่งและขาย กลไกการขับเคลื่อนราคา
ทางเศรษฐศาสตร์ กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม
534336 การพรรณนาแหล่งกักเก็บ
4(4-0-8)
(Reservoir Description)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การผสมผสานคุณสมบัติของแหล่งกักเก็บและประสบการณ์
ของนักศึกษาที่เรีย นวิศวกรรมปิโตรเลียม ด้านธรณี วิทยา ธรณี ฟิสิกส์
และวิศวกรรมแหล่งกักเก็บเข้าด้วยกัน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณี
ฟิสิกส์และทางวิศวกรรมมาสร้างแบบจาลองแหล่งกั ก เก็ บปิโตรเลีย ม
จ าลองแหล่ ง กั ก เก็ บ การบริ ห ารแหล่ ง กั ก เก็ บ และประเมิ น ผลทาง
เศรษฐศาสตร์
534337 การนาเสนอทางด้านเทคนิค
1(0-3-3)
(Technical Presentations)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคนิคการเตรีย มเอกสารทางด้านเทคนิคและวิชาการด้าน
ปิ โ ตรเลี ย ม เทคนิ ค การน าเสนอ น าเสนอผลงานต่ อ กรรมการ และ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
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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
534402 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1
3(0-9-9)
(Special Problem I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี
534403 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2
3(0-6-3)
(Special Problem II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี
534404 หัวข้อศึกษาชันสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 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
534405 หัวข้อศึกษาชันสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 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
534406 วิศวกรรมการเจาะชันสูง
(Advanced Drilling Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ

4(4-0-8)

การคาดคะเนความดั น ของชั้ น หิ น และความดั น ที่ หิ น แตก
ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเจาะหลุม การออกแบบน้าโคลน
การวางแผนออกแบบหลุมเจาะ การประเมินค่าใช้จ่ายและควบคุมราคา
หลุ ม เจาะ การควบคุ ม หลุ ม เจาะไม่ ให้ ป ะทุ แ ละความปลอดภั ย การ
ออกแบบและเลือกชนิดหัวเจาะ การวางแผนออกแบบหลุมเอียงและ
หลุมแนวราบ เทคโนโลยีใหม่ๆในการเจาะ
534407 วิศวกรรมการผลิตชันสูง
4(4-0-8)
(Advanced Production Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1
วิเคราะห์ระบบผลิต การทาให้ การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด
การอ อกแบบอุ ปกรณ์ ก้ น หลุ ม การออก แบ บอุ ป กรณ์ บนดิ น
กระบวนการแยกน้ามันและก๊าซ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ามัน
และก๊ าซ ระบบและหลุมก าจัด ของเสีย การบริหารและพั ฒ นาแหล่ ง
ปิโตรเลียม
534408 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บขันสูง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1
การใช้สมการการสมดุลสสารให้ได้ประโยชน์สูงสุด การคานวณ
ปริมาณของไหลในหินและความสามารถในการไหลสัมพัทธ์ของของไหล
การไหลแบบรัศมี การไหลคงตัวและกึ่ งคงตัว วิเคราะห์คุณ สมบัติจาก
เส้นกราฟ ประสิทธิภาพในการแทนที่ กลไกการไหลในแหล่งปิโตรเลียมที่
มีน้าขับ การเกิดกรวยก๊าซและน้า การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ามัน
534409 การสร้างคุณลักษณะธรณีแหล่งกักเก็บก๊าซและนามัน 4(4-0-8)
(Geological Characterization of Oil and Gas
Reservoirs)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป 534302 วิศวกรรมแหล่งกัก
เก็บ 1
แบบจาลองสาหรับการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ทบทวนธรณี
แหล่งกักเก็บ สภาพการตกตะกอน การวิเคราะห์ปิโตรฟิสิกส์และธรณีสถิติ
การประมาณปริมาณสารอง วิเคราะห์และผนวกประสานข้อมูล
แบบจาลองสาหรับแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์
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534410 การวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ
4(4-0-8)
หลุมปิโตรเลียม
(Well Test Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1
การแก้สมการการไหลไม่คงตัว การทดสอบอัตราการไหลไม่
คงตัว การทดสอบแบบวัดความดันต่าลง แบบวัดความดันเพิ่มขึ้นหลัง
ปิดหลุม การวิเคราะห์ผลการทดสอบอัตราการไหลหลายอัตรา ทั้งหลุม
น้ามันและหลุมก๊าซ การทดสอบอัตราการไหลและส่งปิโตรเลียม การ
วิเคราะห์แบบเทียบกราฟ ผลจากการกระทาหลายปัจจัย ทดสอบหลาย
หลุมที่สัมพันธ์กัน การออกแบบการทดสอบหลุมปิโตรเลียม

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิจศึกษา
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 รระบบบริ ห ารงาน
คุ ณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ

534411 การจาลองคอมพิวเตอร์แหล่งกักเก็บ
4(4-0-8)
(Reservoir Simulation)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและแหล่งกักเก็บโดยใช้การจาลอง
คอมพิวเตอร์แหล่งกักเก็บจากโปรแกรมพาณิชย์ ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เปิดเผย
Reservoir
ในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเลี(Advanced
ย ม ท าแบบจ
าลองแหล่Engineering)
ง กั ก เก็ บ ออกแบบ
แบบจาลองแหล่งกักเก็บและตรวจสอบ คาดการณ์อัตราการผลิตและทา
ให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการ
ตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆ

534491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
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
ประกอบ

534412 การประเมินโครงการปิโตรเลียม
3(3-0-6)
(Petroleum Project Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมปิ โ ตรเลี ย มและเศรษฐศาสตร์
ประเมินโครงการน้ามันและก๊าซ ค่าของเงินและเวลา การวัดกาไรจาก
การลงทุน ประมาณราคาอุปกรณ์ ราคาปิโตรเลียม และคาดการณ์การ
ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม ประเมิ น ความเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อน วิ ธี เลื อ ก
โครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการ
534490 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

1 (1-0-2)

534492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 534491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไป
ปฏิ บั ติ งานต่ อ คณาจารย์ ในสาขาวิ ชา เพื่ อ ท าการประเมิ น ผลให้ ผ่า น
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ
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534493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 534492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อเสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบ
534494 โครงงานศึกษาวิชาชีพวิศวกรรม
9 หน่วยกิต
ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
(Petroleum Engineering and Geotechnology
Profession Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานทางเทคโนโลยี ธ รณี ธรณี วิ ท ยา
ปิโตรเลียม วิศวกรรมปิโตรเลียม โดยนัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการ
วิ จั ย น าเสนอโครงงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ธ รณี
ธรณี วิทยาปิโตรเลียม วิศวกรรมปิโตรเลีย ม โดยโครงงานนั้นต้องเป็น
การพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมี
การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
535200 แนะนาวิศวกรรมการผลิต
1(0-3-3)
(Orientation to Manufacturing Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เตรี ย มพื้ น ฐานของผู้ ศึก ษาด้ านวิศ วกรรมการผลิ ต ศึ ก ษา
ภาพรวมของหลักสูตรและภาพรวมของการประกอบวิชาชีพ อธิบาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ศึกษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อช่วยในเรียนรู้ การเขียนรายงาน การ
นาเสนองานทางวิศวกรรม ความสาคัญของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
และอุ ป กรณ์ พื้ นฐานของระบบอั ตโนมัติ อุต สาหกรรม เช่น เซนเซอร์
ระบบกระตุ้น มอเตอร์ ระบบอัตโนมัตินิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายความสาคัญและบทบาทของวิศวกรรม
การผลิตได้
2. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
535201 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตพืนฐาน
1(0-3-3)
(Basic Manufacturing Processes Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการกระบวนการผลิตพื้นฐาน เช่น การหล่อ การขึ้น
รูปโลหะแผ่น การฉีดขึ้นรูป การตัด การกลึง การกัด การเชื่อมและการ
ประกอบชิ้นงาน และการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทาง
ความร้อน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการ จุดเด่น และข้อจากัดของกรรมวิธีการผลิต
ต่าง ๆ ได้
2. รับผิดต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางาน
3. สามารถนาเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานได้อย่างเหมาะสม
535202 การใช้คอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
2(1-3-5)
(Computer Application for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ฝึกปฏิบัติการคานวณปัญหาทางวิศวกรรมและสร้างแผนภาพ
นาเสนอข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่นของโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน การเขียนมา
โคร การเขียนโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิคเพื่อควบคุมโปรแกรมประยุกต์
พื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. คานวณปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐานและสร้างแผนภาพ
นาเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วย
2. เขียนโปรแกรมช่วยคานวณปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐานได้
535203 เครือข่ายเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
(Internet of Things)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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2(1-3-5)

วิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ยุ ค อุ ต สาหกรรม 4.0 เช่ น ระบบที่ มี ค วามฉลาด, การควบคุ ม แบบ
Adaptive, ก ารติ ดต่ อ สื่ อ สารแ ละ ระ บ บ เครื อ ข่ าย , Real-time
Embedded Cyber-Physical Systems Architecture
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถจดจาวิธีการใช้งานและควบคุมระบบที่มีความ
ฉลาดและสามารถปฏิบัติตามวิธีการได้อย่างถูกต้อง
2. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
535204 การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 4(4-0-8)
(Automation Machine Structure Design)
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
หลักการของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การรับโหลดของชิ้นส่วน
ตามกฎของ Hooke แรงเฉือน แรงบิดในเพลา ความเค้นบิดและเฉือน
ในคาน แรงที่กระทากับสกรู โครงสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
รวมทั้ ง การออกแบบและการเลื อ กโครงสร้า งชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกล
อัตโนมัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. แก้โจทย์ปัญหาโครงสร้างของเครื่องจักรอัตโนมัติได้
2. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
535205 พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน
4(4-0-8)
(Dynamics and Vibrations)
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
หลัก พื้น ฐานของพลศาสตร์และการสั่นสะเทือนของโมเดล
ทางเครื่องกล จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ใน
ระนาบ งาน พลั งงานและโมเมนตัม การสั่ น แบบอิ สระและด้วยแรง
บั ง คั บ ของโมเดลทางกลในรู ป แบบต่ า งๆ การแก้ ปั ญ หาด้ ว ย Eigen
values พื้ น ฐานของพลศาสตร์ แ ละการสั่ น สะเทื อ นของระบบ
แบบต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิ บ ายหลั ก การพื้ น ฐานของพ ลศาสตร์ แ ละการ
สั่นสะเทือนของโมเดลทางเครื่องกลได้
2. แก้ ปั ญ ห าโจ ทย์ พื้ น ฐาน ขอ งพ ลศาสตร์ แ ละก าร
สั่นสะเทือนทางเครื่องกลได้

535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
4(4-0-8)
(Dynamics of Automation Machine)
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
ชิ้น ส่วนเครื่องจัก รกลอั ตโนมั ติ ชนิ ดของข้อ ต่อ ทางกลของ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ จลนศาสตร์ของกลไกข้อต่อ การวิเคราะห์ด้วย
เวคเตอร์ ข องความเร็ ว ความเร่ ง และแรงที่ เกิ ด ขึ้ น ในกลไกข้ อ ต่ อ
หลักการเบื้องต้นของเฟือง โซ่ สายพาน ชุดขับ หลักการปรับแก้ไขความ
ไม่สมดุลในการหมุนของเครื่องจักรกล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิ บ ายหลั ก พื้ น ฐานของพลศาสตร์ ข องเครื่ อ งจั ก รกล
อัตโนมัติ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอัตโนมัติได้
2. วิ เ คราะห์ จ นลศาสตร์ ข องกลไกข้ อ ต่ อ ทางกลของ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ เพื่อหาความเร็ว ความเร่ง และ
แรงที่เกิดขึ้นได้
535207 การศึกษาการทางาน
3(3-0-6)
(Work Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึ ก ษาการเคลื่ อ นไหวและเวลา วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ก าร
ท างาน การวั ด การท างาน ขั้ น ตอนและวิธี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การ
เศรษฐศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นไหวในการปรั บ ปรุ ง การท างานโดยสร้ า ง
แผนภาพ การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการผลิต แผนผัง
การไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมิคนกับเครื่องจักร การออกแบบ
สถานที่ทางานให้เหมาะสมกับพนักงาน การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบ
ไมโคร การหาเวลามาตรฐานการท างานโดยตรง การสุ่มงาน การหา
อั ต ราประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน ระบบข้ อ มู ล มาตรฐานและการใช้
เครื่องมือต่างๆ ที่สัมพันธ์ในการทางาน ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สร้างแผนภาพการทางานด้วยสัญลักษณ์พื้นฐานต่าง ๆ
ได้อย่างเป็นลาดับขั้นตอน
2. รับผิดชอบต่องานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
535208 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
(Computer Aided Manufacturing)
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2(1-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการการควบคุมการทางานของเครื่อง CNC
2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่อง
CNC ได้
3. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเชิงพาณิชน์ช่วยในการ
วิเคราะห์ ประเมินกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
4. สามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
535209 ระบบอัตโนมัติ
2(1-3-5)
(Automation)
วิชาบังคับก่อน : 535200 แนะนาวิศวกรรมการผลิต
หลักการทางาน ประโยชน์ และข้อจากัดของอุปกรณ์พื้นฐาน
ส าหรั บ ระบบอั ต โนมั ติ อุ ต สาหกรรม เช่ น เซนเซอร์ ระบบกระตุ้ น
มอเตอร์ ระบบอัตโนมัตินิวเมติก ส์ ระบบไฮดรอลิก ส์ การควบคุมการ
ทางานของอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยพีแอลซี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายหลักการทางานของอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้
ในระบบอัตโนมัติอุตสากรรมได้
2. สามารถควบคุมอุปกรณ์ของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
พื้นฐานได้
3. รับผิดต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

535221 พืนฐานกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Fundamental of Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นงานจากวัสดุ
โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุ ผสม เช่น การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการ
หล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปแบบผง การฉีด ขึ้นรูป
การเป่าขึ้นรูป การปรับปรุงคุณ สมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความ
ร้อน กระบวนการแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรพื้นฐานและ
เครื่องจักรที่มีระบบควบคุมเชิงตัวเลข เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่อง
ตัด การปรับปรุงคุณ ภาพผิวและการเคลือบผิว กระบวนการเชื่อมต่อ
วัสดุด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเชื่อม การใช้สลักเกลียว การใช้กาว รวมถึง
กระบวนการผลิตที่ทันสมัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายหลัก การ จุดเด่น และข้อจากัดของกรรมวิธีการ
ผลิตต่าง ๆ ได้
2. รับผิดชอบต่องานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
535301 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตยุคดิจิทัล
1(0-3-3)
(Digital Manufacturing Processes Laboratory)
วิชาบังคับก่อ น : 535201 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตพื้นฐาน และ
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
ฝึก ปฏิ บัติ ก ารกระบวนการผลิ ต ด้วยเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล เช่ น
การตัด กัด กลึงที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การสแกนแบบสามมิติ การ
สร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายหลัก การ จุดเด่น และข้อจากัดของกรรมวิธีการ
ผลิตขั้นสูงได้
2. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและคานึงถึง
ความปลอดภัยในการทางาน
3. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
535302 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
(Material Testing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
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1(0-3-3)

ปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้หลักการของเครื่องมือทดสอบวัสดุและ
เครื่ อ งมื อ วั ด ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ เครื่ อ งมื อ วั ด เช่ น เครื่ อ งมื อ วั ด ขนาด
เครื่องมือวัดความดัน เครื่องมือวัดอุณ หภูมิ เครื่องมือวัดความเครีย ด
และทักษะการทดสอบสมบัติเชิงกกลของวัสดุ เช่น การทดสอบแรงดึง
การทดสอบแรงบิด การทดสอบความล้า และการทดสอบการคืบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถใช้เครื่องมือทดสอบคุณ บัติของวัสดุและการวัด
ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ ผลของการทดสอบและการวัด รวมถึ งเขี ย น
รายงานผลการทดสอบได้
3. รับผิดชอบต่องานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
535303 หุ่นยนต์พืนฐาน
2(1-3-5)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : 535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
สมการเพื่อเปลี่ยนพิกัดของหุ่นยนต์ สมการในการเคลื่อนไหว
การกาหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ การจาลองและโปรแกรมหุ่นยนต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ 2 มิต
และ 3 มิติได้
2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคลื่อนไหว
ของหุ่นยนต์ได้
3. รับผิดต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
535304 การจาลองระบบและการควบคุมอุตสาหกรรม 4(4-0-8)
(System Modeling and Industrial Control)
วิชาบังคับก่อน : 535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
หลั ก ของระบบควบคุ ม แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข อง
ระบบแบบต่ าง ๆ ส่วนประกอบของระบบควบคุ มทางอุ ตสาหกรรม
เสถี ย รภาพและสมรรถนะของระบบควบคุ ม แบบป้ อ นกลั บ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการของระบบควบคุมแบบต่างๆ ที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมได้

2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาพื้นฐานทางการจาลอง
และการควบคุมในอุตสาหกรรมได้
3. สามารถสื่ อ สารระบบควบคุ ม ด้ ว ยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ได้
535305 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 540201 สถิติสาหรับวิศวกร
นิยามของคุณ ภาพพื้นฐานวิธีทางสถิติที่ใช้เพื่อการออกแบบ
ควบคุ ม ตรวจสอบและปรับ ปรุงคุ ณ ภาพผลิต ภั ณ ฑ์ เช่น ทฤษฎี ก าร
ควบคุมกรรมวิธีการผลิตทางสถิติ (SPC) ทั้งแผนภูมิควบคุมตัวแปรเชิง
ตัวเลขและตัวแปรเชิงคุณ ลักษณะ การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ควบคุมกระบวนการผลิต ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพทางสถิติ (SQC)
ทฤษฎีและการออกแบบการชักตัวอย่าง ทฤษฏีการออกแบบการทดลอง
การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้
2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ช่วยในการวิเคราะห์
และควบคุมคุณภาพได้
535306 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความเผื่อ2(1-3-5)
(Geometric Dimensioning and Tolerancing)
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เข้าใจภาษาสัญลักษณ์มาตรฐานเพื่อควบคุมขนาดและ
รูปร่างของชิ้นส่วน
2. เขียนแบบแสดงภาษาสัญลักษณ์เพื่อควบคุมขนาดและ
รูปร่างของชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
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535307 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2(1-3-5)
(Computer Aided Engineering Analysis)
วิชาบั งคับ ก่ อ น : 525301 การเขีย นแบบทางกล และ 535204 การ
ออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ความส าคั ญ และหลั ก การวิ เคราะห์ ท างวิ ศ วกรรมโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ทบทวนกลศาสตร์วัสดุและการถ่ายเทความร้อน ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นงาน เช่น คุณสมบัติของวัสดุ
ความเค้น ความเครีย ด การเสี ย รูป เกณฑ์ ก ารคราก แฟกเตอร์ความ
ปลอดภัย เงื่อนไขการยึดและภาระกรรมแบบต่างๆเป็นต้น หลักการของ
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน การใช้วิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์แก้ปัญหากลศาสตร์ของแข็งและการถ่ายเทความร้อนแบบ 1
มิติอย่างง่าย การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อนได้แก่ ปัญหา
ด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า การเคลื่อนไหวของ
กลไกของชิ้นส่วนงาน และปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
การผลิต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถแสวงหา และบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
ทางกลศาสตร์ได้
2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้
3. สามารถประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับงานออกแบบทาง
วิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยได้
535308 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ
3(3-0-6)
(Commercial Materials and Selection)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
ทบทวนคุณสมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม อิทธิพ ลของกรรมวิธีก ารผลิตที่มีผลต่อคุณ สมบัติและโครงสร้าง
ของวั ส ดุ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ เชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ มี ใช้ ง านแพร่ ห ลาย ใน
อุตสาหกรรม พฤติกรรมของวัสดุภายใต้ภาระกรรมและสภาวะแวดล้อม
ใช้งานที่ทาให้เกิดการเสื่อมคุณ ภาพ การสึกหรอ การล้า การคืบ และ
การคราก เทคนิคการปรับปรุงสภาพผิววัสดุเพื่อยืดอายุการใช้งาน การ
เลือกใช้วัสดุโดยคานึ งถึงการใช้งานและต้น ทุน พื้น ฐานการวิเคราะห์
ความล้มเหลวและผลกระทบของการเลือกวัสดุ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายและแยกแยะสมบัติวัสดุที่สาคัญ
2. สามารถค้นหาข้อมูล และประเมินเพื่อเลือกใช้วัสดุได้
เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งาน
3. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและคานึงถึง
ความปลอดภัยในการทางาน
535309 เศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Economy for Engineer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเ คราะห์โครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ สาหรับวิชาชีพวิศวกรรม การเปลี่ยนค่า
ของเงินตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแก้ปัญหาดอกเบี้ย การวิเคราะห์
และการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่างๆ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน การวิเคราะห์ก ารทดแทนทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประเมินการลงทุนโครงการทางวิศวกรรมภายใต้
สภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน กรณีศึกษาในทางวิศวกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถคานวณและวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์
2. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
535310 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชินงาน 2(1-3-5)
(Jig and Fixture Design)
วิชาบังคับก่อน : 535204 การออกแบบโครงสร้ า งเครื่ อ งจั ก รกล
อัตโนมัติ และ 535306 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความ
เผื่อ
พื้ น ฐานการออกแบบอุ ป กรณ์ ช่ ว ยผลิ ต และจั บ ยึ ด ชิ้ น งาน
รูปแบบ หน้าที่ และวั สดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์ ช่วยผลิตและจับ ยึดชิ้นงาน
หลัก การก าหนดตาแหน่งและจับยึดชิ้นงาน การออกแบบที่คานึงถึง
ความคุ้ ม ค่ า เพื่ อ ให้ เ หมาะสมส าหรั บ กระบวนการผลิ ต ทั้ ง ด้ ว ย
เครื่ อ งจั ก รกลและมนุ ษ ย์ รวมถึ ง การประกอบชิ้ น ส่ ว นในงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด
ชิ้นงานด้วยการฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานจริง
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถแสวงหา และบูรณาการความรู้ เพื่อการออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงานได้
2. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม
3. สามารถเรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอแนวคิดและ
รายละเอียดในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม
4. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและคานึงถึง
ความปลอดภัยในการทางาน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อทาการสอบเทีย บ
และวัดเพื่อตรวจสอบคุณ ภาพให้เหมาะกับสถานการณ์และ
ความต้องการ
2. สามารถวิเคราะห์ระบบการวัดได้
3. รับ ผิ ด ต่ อ งานในกลุ่ ม ที่ ได้ รับ มอบหมายและค านึ งถึ งความ
ปลอดภัยในการทางาน

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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรอุตสาหกรรมภาคการผลิตได้
2. อธิบายความหมายของคาศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกิจกรรมใน
องค์กรการผลิตได้
3. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
535315 ปฏิบัติการวัดละเอียด
1(0-3-3)
(Precision Measurement Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 535305 การควบคุมคุณภาพ และ
535306 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความเผื่อ
การวั ด และการวิ เคราะห์ ค วามผิ ด พลาด การเปรี ย บวั ด
เครื่องมือวัด การทดสอบความสามารถของกระบวนการวัด (Gauge
R&R) การฝึกหัดใช้เครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ

535401 เตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต
1(1-0-2)
(Pre-Manufacturing Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเตรียมหัวข้อโครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติใน
ด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมการผลิต การวิเคราะห์ปัญ หา และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่สนใจ เขีย นรายงานเพื่อเตรียมนาเสนอหัวข้อและมี
การสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจตามฐานข้อมูลออนไลน์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
2. สามารถน าเสนอหลั ก การ และแนวคิ ด ส าหรั บ การท า
โครงงานได้
3. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
535402 โครงงานวิศวกรรมการผลิต
4(4-0-8)
(Manufacturing Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 535401 เตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมการผลิต โครงงานต้องครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
ทางด้านวิศ วกรรมการผลิ ต เพื่ อสร้างประสบการในการท าโครงงาน
วิศวกรรม ทั้ งทั ก ษะการคิด การตัด สิ น ใจ, การน าเสนอ ความเข้าใจ
วิธีก ารและขั้ น ตอนในการท าโครงงานวิศ วกรรม เขีย นรายงานฉบั บ
สมบูรณ์และมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. บูรณาการความรู้ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการผลิตได้
2. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
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3. สามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้ด้วยตนเองตาม
ฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
4. สามารถนาเสนอหลักการ วิธีการ ผลการดาเนินงาน สรุปผล
และเสนอแนะสาหรับการทาโครงงานได้

3. สามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้ด้วยตนเองตาม
ฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
4. สามารถนาเสนอหลักการ วิธีการ ผลการดาเนินงาน สรุปผล
และเสนอแนะสาหรับการทาโครงงานได้
535403 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต
2(1-3-5)
(Automated Manufacturing System)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 535209 ระบบอั ต โนมั ติ และ 535303 หุ่ น ยนต์
พื้นฐาน
หลั ก การการท างาน และการควบคุ ม สเตปเปอร์ ม อเตอร์
สายพานล าเลี ย ง ระบบควบคุ ม การผลิ ต แบบผสมผสานด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ระบบการมองเห็น แนะนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิ บ ายหลั ก การท างานของอุ ป กรณ์ ที่ ส าคั ญ ของ
ระบบอัตโนมัติอุตสากรรมได้
2. สามารถควบคุ ม อุป กรณ์ อั ต โนมั ติ อุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ ให้
ทางานอย่างเป็นระบบได้
3. รับผิดต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
535404 การประกอบการธุรกิจระบบอัตโนมัติ
2(1-3-5)
(Automation Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : 535309 เศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกร
ศึกษาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภายในต่อการดาเนิน
โครงการ วิเคราะห์ความเป็น ไปได้ด้านการบริห ารจัดการ การตลาด
การผลิต การบริการ และการเงินของโครงการที่จะลงทุน การวิเคราะห์
ความเสี่ยงของโครงการ การประเมินโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุน โดย
พิ จ ารณาผลตอบแทนและความเสี่ ย งของโครงการ การติ ดตามและ
ควบคุมโครงการ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของการตัดสินใจทาง
การเงินและผลกระทบต่อโครงการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนทางการเงินของโครงการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด
การบริการและการเงินของโครงการที่จะลงทุนได้
2. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

535405 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต
1(0-3-3)
(Manufacturing Engineering Seminar)
วิชาบังคับก่อน : 535200 แนะนาวิศวกรรมการผลิต
การน าเสนอและอภิ ป รายหั ว ข้ อ ทางวิ ศ วกรรม แบ่ ง กลุ่ ม
นักศึกษาเพื่อระดมสมอง การฝึก พูดต่อหน้าสาธารณชน และการเขียน
รายงานเชิงเทคนิค อภิปรายแนวทางวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับบุคคลในต่างสาขา
วิชาชีพได้
2. สามารถนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และผู้ฟัง
3. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
535440 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมการผลิต 1
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Manufacturing Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หั วข้ อ ซึ่ งเป็ น ที่ ส นใจในขณะนั้ น หรื อ การพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถจดจาและอธิบายหลักการและ/หรือวิธีการที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาได้
2. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต
และ/หรือ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้
535441 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมการผลิต 2
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Manufacturing Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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หั วข้ อ ซึ่ งเป็ น ที่ ส นใจในขณะนั้ น หรื อ การพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถจดจาและอธิบายหลักการและ/หรือวิธีการที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาได้
2. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต
และ/หรือ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้
535442 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 1
4(4-0-8)
(Special Problems in Manufacturing Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาหรือ ค้นคว้าปัญ หาเฉพาะที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต และ/หรือ
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้
2. สามารถนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และผู้ฟัง
3. ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
535443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 2
4(4-0-8)
(Special Problems in Manufacturing Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาหรือ ค้นคว้าปัญ หาเฉพาะที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

1. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต และ/หรือ
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้
2. สามารถนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และผู้ฟัง ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
535451 การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์
4(4-0-8)
(Product Development and Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพั ฒ นาแนวคิ ด เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ริ ง ที่
ดึงดูดใจลูกค้า วิชาจะเน้นที่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวาง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้แบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจนกระทั่งถึงการ
นาส่ง การพิจารณาความเป็นไปได้ของต้นแบบผลิตภัณ ฑ์และวิธีการ
ผลิต ศึกษาเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบให้ได้อย่างรวดเร็ว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การสร้างต้นผลิตภัณฑ์ได้
2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความ
ต้องการของลูกค้า
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่ อ สั ง เคราะห์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า และออกแบบ
ผลิตภัณ ฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมบน
พื้นฐานของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม
535452 การวิเคราะห์ระบบการผลิต
(Production System Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต
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4(4-0-8)

การวิ เคราะห์ 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายแนวคิดและหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูล
วางแผน และแก้ปัญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อวางแผนและแก้ปัญ หาพื้นฐาน
ด้านการควบคุมระบบการผลิตได้
3. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
535453 ความปลอดภัยในโรงงาน
4(4-0-8)
(Safety at Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน การบริหาร
และนโยบายด้ านความปลอดภั ย ต้ น ทุ น ของการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ การ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ การ
ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ในโรงงาน อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ภั ย ส่ ว นบุ ค คล
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร กฎหมายความปลอดภัยในการ
ท างาน ทั้ ง กฎหมายแรงงานและกฎหมายโรงงาน มาตรฐาน
อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย พื้นฐานอาชีวอนามัยในโรงงาน หลัก
พื้นฐานในการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถบอกความหมายและความสาคัญของความปลอดภัยใน
โรงงาน หลักการและวิธีการในการป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย
ภายในโรงงาน และจดจาข้อกฎหมายและมาตรฐานที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงงานได้
2. แสดงออกถึงการเล็งเห็นความสาคัญของความปลอดภัยและ
ผลกระทบ
535454 วิศวกรรมบารุงรักษา
(Maintenance Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

4(4-0-8)

แนวคิ ด การบ ารุ ง รั ก ษาแบบต่ า งๆ การบ ารุ ง รั ก ษาเมื่ อ
เสื่อมสภาพ การบารุงรักษาเชิงป้องกัน ทั้งแบบตามเวลาและตามสภาพ
ชิ้ น ส่ ว น การป้ อ งกั น การบ ารุ ง รั ก ษา ทฤษฏี แ ละมู ล เหตุ ข องการ
เสื่อมสภาพ หลักการจัดทาแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจกรรมบารุงรักษา
ความปลอดภั ย ในงานบ ารุ ง รัก ษา การจั ด การวั ส ดุ แ ละอะไหล่ การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความเสีย หายทางสถิติ การวัดและการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการบ ารุ ง รั ก ษา แนวคิ ด และเทคโนโลยี ก าร
บารุงรักษาสมัยใหม่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายความหมายและบอกความแตกต่างของแนวคิดใน
การบารุงรักษาแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการใน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การวางแผนและควบคุม
กิจกรรมบารุงรักษาได้
2. แสดงออกถึ งการเห็ น ความสาคัญ ในการบ ารุ งรัก ษาเพื่ อความ
ปลอดภัย
535458 ระบบการจัดการและมาตรฐานอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Standards and Management Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สาคัญ
เช่ 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถบอกความสาคัญของมาตรฐานและระบบจัดการ
อุตสาหกรรมได้ รวมถึงอธิบายแนวคิด หลักการ และรายละเอียด
ที่สาคัญของมาตรฐานและระบบจัดการอุตสาหกรรมที่สาคัญได้
2. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
535459 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและการตรวจประเมิน4(4-0-8)
(Energy Conservation in Factory and Energy Audit)
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในโรงงาน เช่น ระบบลมอัด ระบบ
ปรับอากาศ ระบบจ่ายไอน้าและความร้อน ระบบไฟฟ้าและมอเตอร์
กรณี ศึก ษามาตรการอนุรัก ษ์ พ ลัง งาน กฎหมายเกี่ ย วกั บการอนุ รัก ษ์
พลังงานในโรงงานและอาคาร รูปแบบและแนวทางการจัดทารายงาน
การจัดการพลังงานสาหรับโรงงานควบคุม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายหลัก การและแนวทางการอนุรัก ษ์พ ลังงานของ
ระบบต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ การใช้พลังงานในโรงงานได้ รวมถึง
จดจาใจความสาคัญในมาตรการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
2. สามารถจั ดเตรีย มรูป แบบรายงานการจัด การพลังงานสาหรั บ
โรงงานควบคุมรวมถึงนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้
535462 ชินส่วนเครื่องจักรกล
4(4-0-8)
(Machine Elements)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การพื้ น ฐานของชิ้ น ส่ วนเครื่ อ งจั ก รกล เช่ น ระบบส่ ง
กาลังและเพลา ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ และชิ้นส่วนในระบบ
ลมเป่าและไซโคลน โดยจะกล่าวถึงหลักการทางาน การนาไปใช้งาน
และการประยุกต์ รวมทั้งกล่าวถึงเทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องจักรสมัยใหม่
ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางานและการใช้งานของ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่สาคัญที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้
2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลที่สาคัญที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้
3. นักศึกษาสามารถสร้างแบบทางวิศวกรรมของชิ้นส่วนที่ออกแบบได้
535469 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะที่สุด
(Optimization Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

4(4-0-8)

หลั ก การควบคุ ม แบบคลาสสิ ก การตอบสนองและดั ช นี
ประสิทธิภาพ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
หลักการควบคุมแบบปัจจุบัน แบบจาลองปริภูมิสเตท ความสามารถใน
การควบคุม ความสามารถสังเกต การก าหนดโพล-ซีโรในการควบคุม
แบบปิด ตัวสังเกตแบบเต็มอันดับและอันดับที่น้อยลง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเลือกใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
สาหรับการหาค่าและตัวแปรที่เหมาะสมที่สุดของระบบได้
535470 เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่องจักร
2(1-3-5)
(Machine Vision Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้ นฐานการประมวลภาพและการมองเห็ น ของเครื่อ งจั ก ร
ชนิ ด และรู ป แบบของรู ป ภาพดิ จิ ต อล การก าหนดขอบเขตเงื่ อ นไข
เทคนิคการจดจารูปร่าง เทคนิคการปรับตั้งค่ากล้องและแสง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการมองเห็นของเครื่องจักร การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมกับระบบการมองเห็นของเครื่องจักร โครงงานออกแบบ
ระบบมองเห็นของเครื่องจักร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายหลักการการประมวลภาพและการควบคุม
ระบบการมองเห็นของเครื่องจักร
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมกับระบบ
มองเห็นของเครื่องจักรได้
3. มีความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม
535478 ไมโครคอนโทลเลอร์
4(4-0-8)
(Microcontroller)
วิชาบังคับก่อน : 535209 ระบบอัตโนมัติ
พื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียน
โปรแกรมเพื่ อ สั่ ง การท างานไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุ ก ต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานระบบอัตโนมั ติพื้น ฐาน โครงงานประจา
รายวิชา
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายความสาคัญของระบบสมองกลฝังตัวและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการทางานของไมโครคอลโทร
เลอร์ได้
3. รับผิดต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางาน

2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกที่จาเป็นต่อการ
ผลิตและประกอบ
3. นักศึกษาสามารถใช้แนวคิดในการออกแบบเพื่อการผลิตและ
ประกอบ เพื่อออกแบบรายละเอียดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์
ได้ว่าลดต้นทุนการผลิตและประกอบลงได้ อีกทั้งการออกแบบยัง
อยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม

535479 การวัดและเครื่องมือวัดเบืองต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Measurement and Instrument)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิยามและความหมายพื้นฐานของการวัด คุณสมบัติเชิงสถิตและเชิงจลน์
ความน่าจะเป็ นและสถิติ ความไม่ แน่นอน การวัด และเครื่องมื อวัด ที่
สาคัญในงานอุตสาหกรรม เช่น การวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล
แรง การสั่นสะเทือน ระดับ การวิเคราะห์ทางเคมี แสง เป็นต้น ความ
น่าเชื่อถือในการวัดและควบคุม การบารุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการวัดและวิธีการวัดเบื้องต้นได้
2. อธิบายและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือในการวัดและควบคุมได้
3. เลือกใช้เครื่องมือวัดได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
535480 การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ
4(4-0-8)
(Design for Manufacturing and Assembly)
วิชาบังคับก่อน : 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
แนวคิดการออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ พิกัดความเผื่อและ
คุณสัมบัติของวัสดุ การเลือกกระบวนการผลิตและวัสดุ แนวคิดเกี่ยวกับ
แผนภาพผลิต ภัณ ฑ์ กลุ่มผลิต ภัณ ฑ์ โมดูลาร์ และส่ วนประกอบย่อ ย
กระบวนการและวิ ธีก ารประกอบ ปั จ จั ย ในการออกแบบที่ ส่งผลต่ อ
กระบวนการประกอบ ระเบียบวิธีการออกแบบเพื่อการประกอบและ
การประเมิน แนวคิดทางเลือกในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดที่สาคัญในการออกแบบเพื่อการ
ผลิตและประกอบได้

535481 การจาลองระบบ
4(4-0-8)
(System Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 540201 สถิติสาหรับวิศวกร
บทนาสู่การจาลองระบบการผลิต , พื้นฐานแบบจาลองระบบการผลิต ,
พื้น ฐานสถิติ สาหรับ วิศ วกรรม, การวิเคราะห์ข้ อมูลน าเข้ า , การสร้าง
ตัวเลขสุ่ม , การวิเคราะห์ ผลแบบจาลองระบบการผลิต , แบบจ าลอง
ระบบขนส่ ง , การก าหนดเส้ น ทางการผลิ ต ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ , การ
ประยุกต์แบบจาลองในระบบผลิต, การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อการ
จาลองระบบการผลิต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายแนวคิด วิธีการ และหลักการสาคัญในการ
สร้างแบบจาลองระบบการผลิตได้
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อการจาลองปัญหาระบบ
การผลิตอย่างงายได้
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายผลการจาลองปัญหา
ระบบการผลิตได้
535482 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
4(4-0-8)
(Production Cost Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิ ช านี้ มี เนื้ อ หาน าสู่ ก ารจั ด การต้ น ทุ น ซึ่ ง ครอบคลุ ม
หลั ก การพื้ น ฐานของต้ น ทุ น , และต้ น ทุ น งานสั่ ง ผลิ ต ทางด้ า นการ
วางแผนและการตัดสินใจมีการเรีย นการสอน เช่น การประมาณการ
ต้นทุน, การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณผลิต-ผลกาไร, การตัดสินใจในเรื่อง
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม นอกจากนี้แล้วมีการ
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เรียนการสอนเนื้อหาเรื่องต้นทุนกระบวนการผลิต , การปันส่วนต้นทุน,
ความยืดหยุ่นของงบประมาณและต้นทุนมาตรฐาน: ต้นทุนวัสดุทางตรง,
ต้นทุนแรงงานทางตรง, และต้นทุ นค่าโสหุ้ ย โรงงาน ในหัวข้อสุดท้าย
เรียนเรื่องการจัดการผลิตภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้
2. นัก ศึ ก ษาสามารถคานวณหาต้ นทุ น การผลิตและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนได้
3. นั ก ศึ ก ษาสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารประสานงานเพื่ อ น ามาซึ่ ง
ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต สามารถนาเสนอผลที่นาไปใช้ได้
535483 การออกแบบการทดลอง
4(4-0-8)
(Design of Experiment)
วิชาบังคับก่อน : 540201 สถิติสาหรับวิศวกร
การทดลองเชิงเปรียบเทียบอย่างง่าย การวิเคราห์ความแปรปรวนและ
การทดลองแบบปัจจัยเดียว การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล
การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k บล็อกและคอนฟาวด์
การออกแบบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ การออกแบบเชิง
แฟกทอเรียลแบบสามระดับ การทดลองเชิงแฟกทอเรียลกับปัจจัยสุ่ม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดที่สาคัญในการออกแบบการ
ทดลองได้
2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกที่จาเป็นต่อการ
ออกแบบการทดลองได้
3. นักศึกษาสามารถใช้แนวคิดในการออกแบบการทดลอง เพื่อ
ออกแบบรายละเอียดตัวแปรหลักที่พิสูจน์ได้ว่ามีผลต่อ
ผลตอบสนอง อีกทั้งการออกแบบยังอยู่บนพื้นฐานของ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
535484 เทคโนโลยีหุ่นยนต์
4(4-0-8)
(Robotics Technology)
วิชาบังคับก่อน : 535303 หุ่นยนต์พื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา ประเภท และส่วนประกอบของหุ่นยนต์
ลักษณะของหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 2 มิติและ 3 มิติ สมการเพื่อ

เปลี่ยนพิกัดของหุ่นยนต์ สมการในการเคลื่อนไหว การกาหนดเส้นทาง
การเคลื่อนที่ การจาลองและโปรแกรมหุ่นยนต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ 2 มิติ และ 3 มิติได้
2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคลื่อนไหวของ
หุ่นยนต์ได้
3. เขียนโปรแกรมช่วยคานวณพิกัดและการเคลื่อนไหวของ
หุ่นยนต์ได้
535485 ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
(Failure of Engineering Materials)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 535204 การออกแบบโครงสร้ า งเครื่ อ งจั ก รกล
อัตโนมัติ และ 531101 วัสดุวิศวกรรม
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายความหมายทางกายภาพและสาเหตุของความ
เสียหายทางวิศวกรรมแต่ละประเภทได้
2. สามารถอธิบายกลไกความเสียหายของการเสียหายแต่ละ
ประเภทได้
3. สามารถระบุประเภทและสาเหตุของความเสียหายจากการ
วิเคราะห์หลักฐานทางกายภาพเบื้องต้นได้
4. สามารถค้นคว้าข้อมูลความเสียหายทางวิศวกรรมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
535486 ระบบควบคุม
(Control Systems)
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4 (4-0-8)

วิชาบังคับก่อน : 535304 การจาลองระบบและการควบคุม
อุตสาหกรรม
หลั ก การควบคุ ม แบบคลาสสิ ก การตอบสนองและดั ช นี
ประสิทธิภาพ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
หลักการควบคุมแบบปัจจุบัน แบบจาลองปริภูมิสเตท ความสามารถใน
การควบคุม ความสามารถสังเกต การก าหนดโพล-ซีโรในการควบคุม
แบบปิด ตัวสังเกตแบบเต็มอันดับและอันดับที่น้อยลง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และสามารถคานวณการ
ตอบสนองทางพลวัต ของระบบควบคุม พร้อมทั้ งวิเคราะห์
เสถียรภาพและออกแบบตัวชดเชยของระบบควบคุม โดยวิธี
ตอบสนองเชิงความถี่ได้
2. ประยุ ก ต์ ใ ช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและ
ควบคุม
535497 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 535496 สหกิจศึกษา 1
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงาน
จริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การทางาน
ที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน

5. วางแผนการท างานและปรั บ แผนให้ เหมาะกั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
535498 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 535497 สหกิจศึกษา 2
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
ปฏิบัติงานแล้วนัก ศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิ จศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
535495

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบั งคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิจศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การสร้ า งความมั่ น ใจในตั ว เอง ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ ก ร ระบบบริห ารงานคุ ณ ภาพใน
สถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO9000 และ ISO14000 เทคนิ ค การ
เขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถาน
ประกอบการ
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการทางาน
535496

สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและ รายวิชา 535495
เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็น พนัก งานชั่ วคราว 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงาน
จริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การทางาน
ที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
535499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมการผลิต
9 หน่วยกิต
(Manufacturing Engineering Professional Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ส่งเสริมให้นักศึกษาทาการวิจัยและพัฒนาโครงงาน
วิชาชีพวิศวกรรมการผลิต นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ใน
สาขาวิศวกรรมการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะ
สามารถนาเสนอรายงานเสร็จสมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมและ
นาเสนอปากเปล่าได้
536210 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พืนฐาน
(Electric Circuit and Basic Electronics)
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วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า; ความต้านทาน ความเหนี่ยวนา
และความจุไฟฟ้า; การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง; การตอบสนอง
ในสภาวะชั่วครู่ ; วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ การวิเคราะห์ เฟสเซอร์และ
กาลังไฟฟ้าเชิงซ้อน; วงจรไฟฟ้าสามเฟส; หลักการของอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวนา; ไดโอดและทรานซิสเตอร์; วงจรขยายสัญญาณและออปแอมป์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถบอกองค์ ป ระกอบของวงจรไฟฟ้ า และ
อธิบ ายหลั ก ท างานของอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ต่างๆ ได้ นั ก ศึก ษาสามารถ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ได้
536211 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรยานยนต์
2(1-3-5)
(Mathematics for Automotive Engineer)
วิชาบังคับก่อน :103105 แคลคูลัส 3
แมทริ ก ซ์ แ ละพี ช คณิ ตเชิ ง เส้ น แคลคู ลั ส เชิ ง เวกเตอร์
อนุกรมเทเลอร์ อนุกรมฟูเรียร์ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นสามารถแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ต ามที่ ก าหนด
ประยุ ก ต์ ใ นการแก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมโดยพื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ แ ละใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการ
แก้ปัญหาทางคณิตสาสตร์และสถิติได้
536240 ปฏิบัติงานพืนฐานวิศวกรรมยานยนต์ 1
1(0-3-3)
(Automotive Engineering Fundamental Practice I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิ บั ติ ง านทางด้ า น โครงสร้ า งและส่ ว น ประกอบของ
เครื่ อ งยนต์ พื้ น ฐานการท างานของเครื่ อ งยนต์ การถอดประกอบ
เครื่องยนต์ ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบ
จุดระเบิด ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิง และงาน
บารุงรักษายานยนต์เบื้องต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ผู้ เรี ย นรู้ จั ก ส่ ว นประกอบและการท างานของเครื่ อ งยนต์
วิธีก ารถอดประกอบเครื่องยนต์ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ ย วข้องกับ การ
ทางานของเครื่องยนต์
536241 ปฏิบัติงานพืนฐานวิศวกรรมยานยนต์ 2
1(0-3-3)
(Automotive Engineering Fundamental Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 536240 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 1
ปฏิ บั ติ ง านระบบส่ ง ก าลั ง ระบบบั ง คั บ เลี้ ย ว ระบบกั น
สะเทื อ น ระบบเบรก ระบบปรั บ อากาศ ระบบไฟฟ้ า ในยานยนต์
โครงสร้างยานยนต์ งานล้อและยางรถยนต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้เรียนรู้จักการส่งถ่ายกาลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อเพื่อใช้ใน
การขั บ เคลื่อ นยานยนต์ ระบบอื่ น ๆในยานยนต์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยในยานยนต์
536302 ระบบควบคุมของยานยนต์
4(4-0-8)
(Automotive Control System)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
หลั ก การควบคุ ม อั ต โนมั ติ การวิ เคราะห์ แ ละจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุ มเชิงเส้น ส่วนประกอบของระบบควบคุม
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและชดเชย
ระบบบนโดเมนเวลาและความถี่ ตัวอย่างการออกแบบระบบควบคุมใน
ยานยนต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการจาลองระบบ
ทางฟิสิกส์เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการ
ตอบสนองรวมถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
เชิงเส้นได้ ผู้เรียนสามารถออกแบบตัวควบคุมหรือตัวชดเชยบนโดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ ได้ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การควบคุ ม
ระบบในรถยนต์เบื้องต้นได้
536304 วิศวกรรมการผลิตชินส่วนยานยนต์
(Automotive Production Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต
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4(4-0-8)

กรรมวิธีก ารผลิตและเทคโนโลยีก ารผลิต การผลิตชิ้น ส่วน
โลหะ การพ่นสี การเคลือบวัสดุ การผลิตชิ้นส่วนเซรามิก และชิ้นส่วน
พอลิเมอร์ มาตรฐานของชิ้นส่วนยานยนต์ วิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
ชิ้นส่วนยานยนต์มาตรฐานการทดสอบคุณภาพรถยนต์มีการศึกษาและดู
งานโรงงานผลิตและโรงงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถบอกกรรมวิธีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน
ยานยนต์และอธิบายหลักการพื้นฐานได้นักศึกษารู้จักมาตรฐานคุณภาพ
ที่เกี่ย วข้องกับยานยนต์นัก ศึก ษาสามารถอิบายภาพรวมของการผลิต
และประกอบยานต์ยนต์ได้
536310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลังและระบบฝังตัว 3 (2-3-7)
(Electrical Machines, Power Electronics and
Embedded Systems)
วิชาบังคับก่อน : 536210 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลงก าลัง ; การแปลงผัน
พลั งงานกลไฟฟ้ าและเครื่อ งจั ก รกลไฟฟ้ ากระแสตรง; เครื่องจัก รกล
ไฟฟ้ าซิงโครนัส ; เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ย วนา; อุปกรณ์ สวิตช์สารกึ่ ง
ตัวนากาลัง; วงจรเรียงกระแสกาลัง วงจรสับไฟฟ้ากาลัง วงจรคอนเวอร์
เตอร์กาลังและวงจรอินเวอร์เตอร์กาลัง ; ระบบฝังตัวและสถาปัตยกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์; การโปรแกรมระบบฝังตัว ; การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลัก การการแปลงผันพลังงานกล
ไฟฟ้ า และรู้จั ก เครื่อ งจั ก รไฟฟ้ าชนิ ด ต่ างๆ รวมถึงอุ ป กรณ์ ต่ างๆ ใน
วงจรไฟฟ้ า ก าลั ง นั ก ศึ ก ษาสามารถอกแบบและเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ
ควบคุมอุปกรณ์ภายนอกผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
536311 กลศาสตร์ยานยนต์
4(4-0-8)
(Mechanics of Vehicles)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์ วิ ศ วกรรม และ 536241
ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 2
การเร่งความเร็ว สมรรถนะเบรก ภาระที่กระทาแรงต้านทาน
และกาลังขับเคลื่อน สมรรถนะเครื่องยนต์และการเปลี่ยนแปลง ความ

เสถียรในการเข้าโค้ง พลศาสตร์การขับขี่ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับ
ลักษณะยาง พลศาสตร์การกลิ้ง กลศาสตร์ของการถ่ายโอนน้าหนักยานยนต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เข้าใจหลักการทางานของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
536312 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
4(4-0-8)
(Internal Combustion Engines)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เท อ ร์ โม ได น า มิ ก ส์ 1 แ ล ะ 525204
กลศาสตร์ของไหล 1
ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์เผาไหม้ ภายใน เครื่องยนต์
จุดระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจุด
ระเบิด วัฏจักรอากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ การประจุไอดีด้วยซูเพอร์ชาร์
เจอร์เทอร์โบชาร์เจอร์ และระบบไอเสีย สมรรถนะและการทดสอบ
เครื่องยนต์ แรงเสียดทานและการหล่อลื่น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เข้ า ใจหลั ก การท างานของเครื่ อ งยนต์ เผาไหม้ ภ ายในทั้ ง
เครื่องยนต์จุดระเบิด และเครื่องยนต์อัดระเบิดรวมไปถึงระบบต่างๆ ที่
ทางานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ได้
536313 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์
2(1-3-5)
ทางวิศวกรรมสาหรับวิศวกรรมยานยนต์
(Computer Aided Engineering for Automotive Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525210 พื้ น ฐานการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการ
วิเคราะห์ท างวิศวกรรม 525304 การออกแบบเครื่องจัก รกล 1 และ
525308 การถ่ายเทความร้อน
การใช้ ค อมพิ วเตอร์ส าหรับ ออกแบบและวิเคราะห์ ปั ญ หา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจาลองเชิงกายภาพและการจาลอง
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และปัญหาประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์
โครงงานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสาหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรมยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสร้างแบบจาลองเชิงกายภาพสาหรับปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ที่เกี่ ย วข้อ ง นักศึกษา
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สามารถจ าลองและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลและ
วิศ วกรรมยานยนต์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส าเร็จ รู ป
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความแม่นยาของการจาลองที่ประยุกต์ใช้
ในการแก้ ปั ญ หา นัก ศึ ก ษาสามารถประยุก ต์ ก ารใช้ คอมพิวเตอร์ช่ วย
วิเคราะห์สาหรับโครงงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมยานยนต์
536342 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหลสาหรับยานยนต์
1(0-3-3)
(Thermo-Fluid Laboratory for Automotive)
วิชาบังคับก่อน : 536312 เครื่ อ งยนต์ เผาไหม้ ภ ายใน และ 525308
การถ่ายเทความร้อน
การวั ด วิ เคราะห์ ค่ า สมบั ติ และพฤติ ก รรมของวั ส ดุ ห รื อ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความร้อนและของไหล เช่น ค่า
ความร้อนของเชื้อเพลิง ส่วนประกอบของแก๊สไอเสีย สัมประสิทธิ์แ รง
ต้านอากาศ เป็นต้น การวัดวิเคราะห์สมรรถนะระบบ เช่น เครื่องยนต์
เครื่องสูบ กังหัน และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้เรีย นสามารถประยุก ต์ใช้ค วามรู้และความเข้ าใจด้านอุ ณ
หพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเพื่อประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะ
ของเครื่องจักรกลความร้อนและของไหล
536343 ปฏิบัติการขึนรูปและเชื่อมต่อ
1(0-3-3)
(Forming and Joining Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 536304วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ฝึก ปฏิ บั ติก ารขึ้ นรูปชิ้ นงานด้วยกรรมวิธีพื้ น ฐานเพื่ อขึ้น รูป
วัสดุโลหะ พอลิเมอร์ และเซรามิก กระบวนการหล่อโลหะ กระบวนการ
เชื่อมโลหะแบบต่าง ๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ วิธีการใช้เครื่องมือ และหลักการพื้นฐาน
ในการขึ้นรูป การหล่อ และการเชื่อม
536344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
1(0-3-3)
(Production Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ฝึกปฏิบัติการการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การตัด
และเชื่อมด้วยเลเซอร์ การสแกนแบบสามมิติ การสร้างต้นแบบอย่าง
รวดเร็ว การสร้างโมลด์หล่อจากเรซิน และการใช้เครื่องมือวัดในการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อศึกษารายละเอียดของชิ้นส่วน
ที่กาหนดให้ได้ และเลือกใช้เครื่องมือเพื่อสร้างหรือทาซ้าชิ้นส่วนนั้นขึ้น
ใหม่ได้ รวมถึงทราบวิธีการใช้เครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
536405 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์
4(3-3-9)
(Electronics Controlled Unit for Automotive)
วิชาบังคับก่อน : 536302 ระบบควบคุมของยานยนต์
โครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์ แ ละตั ว
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสาหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ยานยนต์ การจัดการหน่วยความจา ซอฟท์แวร์ควบคุมและการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก การตรวจวัดทางไฟฟ้า การพัฒนาระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานยาน
ยนต์ การควบคุม เครื่อ งยนต์ การสื่ อสารข้ อมู ลและระบบ CAN การ
โปรแกรมด้วยซอฟท์แวร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางานของหน่วยควบคุ ม
อิเล็กทรอนิก ส์สาหรับยานยนต์และหลักการพื้นฐานของการตรวจวัด
และควบคุมในยานยนต์ นัก ศึกษาสามารถเขี ยนโปรแกรมเพื่อควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ ในยานยนต์ได้
536407 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมยานยนต์ 1
4(4-0-8)
(Special Problems in Automotive Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามความเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน
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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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ส่งเสริมให้นักศึกษาทาการวิจัยและพัฒนาโครงงาน
วิศ วกรรมการผลิ ต นั ก ศึ ก ษาจะสามารถพั ฒ นาความรู้ ใหม่ ในสาขา
วิศวกรรมการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะสามารถ
นาเสนอรายงานเสร็จสมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมและนาเสนอปาก
เปล่าได้
536421 เชือเพลิงและการเผาไหม้
4(4-0-8)
(Fuel and Combustion)
วิชาบังคับก่อน : 536312 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
กลไกการเกิ ดการเผาไหม้ในระดับโมเลกุ ล สมการการเผา
ไหม้ และอัตราส่วนอากาศ การเผาไหม้แ บบผสมก่ อนและแบบแพร่
การเผาไหม้แบบสมบูรณ์ แบบสมดุลเคมี และแบบอัตราเร็ว คิเนติก
เคมีของการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ การติดไฟ เสถียรภาพเปลว
ไฟ การเผาไหม้แบบปั่นป่วน สมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง เหลวและก๊าซ
มลภาวะจากการเผาไหม้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถบอกชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ ข องเชื้ อ เพลิ ง
สามารถอธิบายกระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์และมลภาวะจากการ
เผาไหม้
536422 เสียง การสั่นสะเทือน และความกระด้าง
(Noise Vibration and Harshness)
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล

4(4-0-8)

บทบาทของเสียง การสั่นสะเทือน และความกระด้างในการ
ออกแบบและพัฒนารถยนต์ ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อเสียงรบกวนและ
การสั่น สะเทื อ นในยานยนต์ หลั ก การขั้น พื้ น ฐานในการสร้า งระบบ
พื้นฐานของการวัดเสีย ง และเทคนิค การวิเคราะห์ก ารสั่นโมดัล และ
การวิเคราะห์สัญญาณ แหล่งกาเนิดเสี ยง ในเครื่องยนต์ ชุดส่งกาลัง
การดูดอากาศเข้า ไอเสีย อากาศพลศาสตร์ ยาง เบรก การควบคุมการ
เกิดเสียงโดยวิธีการ ฉนวนการสั่น ตัวหน่วง การทาให้สมดุล ตัวดูดซับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ช่วยให้นึกศึกษามีทักษะและความรู้ ที่จะพรรณนา
วัด วิเคราะห์ และประเมิ น ค่าของเสี ย ง การสั่ น เสะเทื อ น และความ
กระด้างในรถยนต์ นักศึกษาสามารถ ทาการวิเคราะห์ ในเรื่องของเหตุ
หลั ก ของการสั่ น สะเทื อ นและ สามารถแนะน าวิ ธี ก ารควบคุ ม เพื่ อ
ปรับปรุงเรื่องของเสียง การสั่น และความกระด้าง ให้ดีขึ้น
536423 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electric Vehicle Technology)
วิชาบังคับก่อน : 536310 เครื่อ งจั ก รกลไฟฟ้ า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง
และระบบฝังตัว
ทบทวนมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง และระบบ
ขับเคลื่อน เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูง เทคโนโลยี
เซลล์เชื้ อเพลิง แบบจาลองและการคานวณสมรรถนะของยานยนต์
ไฟฟ้า เครื่องประจุแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฮบริดไฟฟ้า การออกแบบระบบ
เสริมในยานยนต์ไฟฟ้า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการปลอด
ปล่อยคาร์บอนของยานยนต์ไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยานยนต์
สมัยใหม่ และสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของระบบต่าง ๆ ในยาน
ยนต์สมัยใหม่ได้
536424 วิศวกรรมระบบรางเบืองต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Railway System Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิศวกรรมรถไฟเบื้องต้น ; ปฐพีกลศาสตร์สาหรับทางรถไฟ;
วั ส ดุ ศ าสตร์ ใ นงานวิ ศ วกรรมรถไฟ การออกแบบ ระบบทางรถไฟ
วิศวกรรมล้อเลื่อน ระบบเบรกรถไฟ พลวัตของหัวรถจักร ระบบลากจูง
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และการขับเคลื่อนมอเตอร์ ระบบจ่ายไฟฟ้าสาหรับรถไฟ การอาณั ติ
สัญญาณรถไฟ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นทางวิศวกรรมรถไฟ
และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
536425 การจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ 4(4-0-8)
(Production System Management in Automotive Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมใน
องค์ก รการผลิต กล่าวนาสู่ ระบบการผลิต เทคนิค การพยากรณ์ ความ
ต้อ งการ การจัด การพั สดุ คงคลัง การวางแผนการผลิต การวางแผน
ความต้องการพัสดุ การวางแผนกาลังการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ความสามารถในการท าก าไรเพื่ อ การตั ด สิ น ใจด้ านการผลิ ต การจั ด
ตารางการผลิต การควบคุมการผลิต ระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี และ
ระบบผลิตแบบลีน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิช าส่ งเสริม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้แ ละเข้ า ใจหลั ก การการ
วางแผนและควบคุมการผลิต ผู้เรียนสามารถพิสูจน์และอธิบายการวาง
แผนการผลิ ต , การวางแผนพั ส ดุ , และการวางแผนตารางผลิ ต ให้
เหมาะสมกับแต่ละระบบผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ผู้เรี ยนสามารถ
ประยุกต์ความรู้เพื่อการเตรีย มข้อมูลในการวางแผนและควบคุมการ
ผลิ ต สามารถวิเคราะห์ แ ผนการผลิ ต ปั ญ หาขนาดเล็ ก ส าหรับ แต่ ล ะ
กระบวนการผลิ ต ได้ รวมทั้ ง ประเมิ น ต้ น ทุ น ของแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ ก าร
แผนการผลิตได้
536426 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์
4(4-0-8)
(Automotive Pollution Control)
วิชาบังคับก่อน : 536312 เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับยานยนต์
มลภาวะที่เกิดขึ้นจากยานยนต์ วิธีการควบคุมมลภาวะที่เกิด
จากยานยนต์ทั้งมลภาวะด้านอากาศ มลภาวะด้านเสียง มลภาวะด้าน
ความร้อน การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะเหล่านั้น การศึกษา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการควบคุมมลภาวะที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถบอกประเภทของมลภาวะที่เกิ ดจากยาน
ยนต์พร้อมอธิบาวิธีการควบคุมได้
536427 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์
4(4-0-8)
(Vehicle Structure Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ 536311 กลศาสตร์
ยานยนต์
ตัวถังและโครงฐานยานพาหนะ ภาระที่กระทาต่อโครงสร้าง
ยานยนต์ สิ่งที่ต้องพิ จารณาสาหรับโครงสร้าง ชิ้นส่วนโครงสร้างยาน
ยนต์ การออกแบบหน้าตัดหน้าทางยานยนต์ ชิ้นส่วนผนังบางภายใต้
ภาระการบิด การโก่งงอของแผ่นบาง การวิเคราะห์ตัวถังภายใต้ภาระ
การดัด และภาระการบิด หลัก การออกแบบรอยเชื่อ ม การวิเคราะห์
เส้นทางของแรงบนโครงสร้างแผ่นบางที่ขึ้นรูปตัวถัง ผลตอบสนองเชิง
พลวัตของโครงสร้างภายใต้การชนกระแทก ข้อคานึงเกี่ยวกับผู้โดยสาร
และความปลอดภัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงร่างตั วถังและโครง
ฐานยานพาหนะ และภาระที่กระทาต่อโครงสร้างยานยนต์ สามารถการ
วิเคราะห์ชิ้นส่วนผนังบางภายใต้ภาระการบิด การโก่งงอของแผ่นบาง
การวิ เคราะห์ ตั ว ถั ง ภายใต้ ภ าระการดั ด และภาระการบิ ด รวมทั้ ง
หลักการออกแบบรอยเชื่อมมีความรู้พื้นฐานในวิเคราะห์พลังงานในการ
ดูดซับและผลตอบสนองเชิงพลวัตของโครงสร้าง
536428 ความปลอดภัยของยานยนต์
4(4-0-8)
(Automotive Safety)
วิชาบังคับก่อน : 536427 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์
การออกแบบยานยนต์เพื่อความปลอดภัย การออกแบบเพื่อ
รับการชนด้านหน้า การชนด้านข้าง การชนด้านหลัง การพลิกคว่า การ
ออกแบบระบบป้อนเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยภายใต้อุบัติเหตุ การออกแบบ
อุปกรณ์ ภายในยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภั ย อุปกรณ์ สมัยใหม่เพื่ อ
เสริมความปลอดภัย
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นในการออกแบบ
ยานยนต์เพื่อรองรับการชนหรือการพลิกคว่ารวมถึง การใช้อุปกรณ์เสริม
เพื่อความปลอดภัยในยานยนต์ได้
536442 ปฏิบตั ิการทางพลศาสตร์และระบบควบคุมในยานยนต์ 1(0-3-3)
(Vehicle Dynamics and Control System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 536302 ระบบควบคุมของยานยนต์ และ 536311
กลศาสตร์ยานยนต์
การปฏิบัติการเรื่ องระบบควบคุม เชิงกล และ เชิงกลไฟฟ้า
ในยานยนต์ ปฏิบัติการทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์ การ
เฝ้าสังเกตค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบทางพลศาสตร์ยานยนต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการควบคุมระบบ
ทางกล และทางกลไฟฟ้าได้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการตอบสนอง
รวมถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้นได้
ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ กั บ
ทฤษฏีทางพลศาสตร์ยานยนต์ได้
536495 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
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

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด
กระบวนการและขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา ตลอดจนระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถาน
ประกอบการ
3. นัก ศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และการ
เขียนรายงานวิชาการ
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่
สังคมการทางาน
536496 สหกิจศึกษา1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน :รายวิชาที่ สาขาวิชาก าหนด และ รายวิชา 536495
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
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5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

11. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน

536497 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน :536496 สหกิจศึกษา 1
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ

536498 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน :536497 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
536499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมยานยนต์
9 หน่วยกิต
(Automotive Engineering Professional Project)
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วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ที่ผู้สอนมอบหมาย ด้วยความ
เห็ น ชอบของหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฯ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ส มั ค รใจไม่ ไ ป
ปฏิ บั ติ งานกั บ สถานประกอบการ สนั บ สนุ น ให้ น าหั วเรื่อ งที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทาเป็นโครงงาน
อาจเป็ น โครงการแบบพหุ วิท ยาการที่ รวมการศึ ก ษาวิเคราะห์ ในเชิ ง
ธุรกิ จ และเศรษฐการเข้าไว้ด้ วยกั น โครงงานจะต้องสาเร็จ ภายใน 2
ภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปาก
เปล่า ให้ผลประเมินเป็น S/U
537200 พืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน
1(0-3-3)
(Aeronautical Engineering Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมอากาศยาน ภาพรวมของ
วิ ชาวิ ศวกรรมอากาศยาน การใช้ อุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อต่ างๆ ที่ ใช้ ใน
การศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน ความรู้เกี่ยวกับหลักการบิ นพื้นฐาน
ระบบและส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของอากาศยาน การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถบอกถึ งพื้ น ฐานส าคั ญ ในการศึ ก ษาทาง
วิศวกรรมอากาศยาน สามารถอธิ บายภาพรวมของวิ ชาทางวิ ศวกรรม
อากาศยาน สามารถจาแนก อธิบาย และใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน
ที่จาเป็นต่ อการศึกษาทางวิศวกรรมอากาศยานได้อย่างถูกต้อง สามารถ
อธิบายหลักการบินพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง สามารถจาแนกและอธิบาย
ส่ ว นประกอบและระบบการท างานของอากาศยานได้ สามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการคานวณและแก้ปัญหาในการศึกษาทาง
วิศวกรรมอากาศยาน
537201 พืนฐานการฝึกบินด้วยเครื่องจาลองการบิน
1(0-3-3)
(Introduction Flight Training with Flight Simulator)
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
การศึกษาและเรียนรู้ภาพรวมกระบวนการทางานของเครื่อง
จาลองการบิน ทราบถึงการเตรียมตัวก่ อนทาการบิน ทัก ษะการอ่าน
แผนที่ ฝึ ก บิ น ด้ ว ยเครื่ อ งจ าลองการบิ น เพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ งหลั ก การบิ น

พื้นฐาน หลักการอ่านเครื่องวัดต่ างๆ และการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ
ในห้องนักบิน รวมถึงหลักการทางานของอุปกรณ์สื่อสารและนาร่องต่างๆ
การทารายงานการบิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถอธิบายภาพรวมกระบวนการทางานของ
เครื่ อ งจ าลองการบิ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สามารถอธิ บ ายการปฏิ บั ติ ตั ว
สาหรับการเตรียมตัวก่อนทาการบินได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านแผนที่
ฝึกบินได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านเครื่องวัดประกอบการบินได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆในห้อง
นั ก บิ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สามารถท าการบิ น ด้ ว ยเครื่ อ งจ าลองบิ น ได้
สามารถการทารายงานการบินได้อย่างถูกต้อง
537203 วัสดุอากาศยาน
2(1-3-5)
(Aircraft Materials)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
เกริ่น น าเกี่ ย วกั บ วัสดุ อากาศยาน วัสดุป ระเภทโลหะ พอลิ
เมอร์ และเซรามิกสาหรับชิ้นส่วนอากาศยานการใช้ไม้และผ้าในอากาศยาน
เทคโนโลยีวัสดุผสม วัสดุเสริมความแข็งแรงที่พบได้บ่อย เทคโนโลยีวัสดุ
แบบล้าหน้ า การประยุ ก ต์ ใช้ ก ารทดสอบวัสดุ แ บบไม่ท าลายกั บ วัส ดุ
อากาศยาน มาตรฐานความปลอดภัยสาหรับวัสดุอากาศยาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. ตระหนัก ถึงความสาคั ญ ของการเลือ กใช้ วัสดุอ ากาศ
ยานอย่างเหมาะสม
2. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ ลั ก ษ ณ ะที่ ส าคั ญ
คุณสมบัติ และกระบวนการผลิตของวัสดุอากาศยานที่
มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
3. ตระหนักถึงความก้าวหน้าที่สาคัญทางเทคโนโลยีวัสดุ
อากาศยาน
4. เชื่ อ มโยงความรู้ ในรายวิ ช าวั ส ดุ อ ากาศยานกั บ งาน
ออกแบบหรือซ่อมบารุงอากาศยาน
537204 สถิติสาหรับวิศวกร
(Statistics for Engineer)
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2(1-3-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนาเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจงแบบไบโนเมียล แบบปัวซอง และ
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง เช่น การแจกแจงแบบปกติ
แบบเอกซ์โปเนนเชีย ล ทฤษฎีก ารชัก ตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่ น การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การฟิ ต ข้อมู ลและ
สหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นจะได้ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การการนาเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจการแจกแจงความ
น่ า จะเป็ น การทดสอบความเชื่ อ มั่ น การทดสอบสมมติ ฐ าน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และสมการถดถอย ผู้เรียนจะสามารถทาตาม
และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิต
537308 ต้นกาลังอากาศยาน
4(4-0-8)
(Aircraft Power Plant)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
สมการและกฏพื้ นฐาน วั ฏจัก รอุ ณ หพลศาสตร์ เครื่องยนต์
ลูกสูบ เทอร์โบเจท เทอร์โบแฟน เทอร์โบพรอพ/เทอร์โบชาร์ฟ สมรรถนะ
ของอุปกรณ์ ใบพัด จรวด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงการเกิดแรงขับของเครื่องยนต์
ลูกสูบ เทอร์โบเจท เทอร์โบแฟน เทอร์โบพรอพ/เทอร์โบชาร์ฟ และ จรวด
สามารถวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ต้นกาลัง
537312 ระบบบนอากาศยาน
3(3-0-6)
(Aircraft System)
วิชาบังคับก่อน : 537201 พื้นฐานการฝึกบินด้วยเครื่องจาลองบิน
ระบบไฟฟฟ้าบนอากาศยาน, ระบบควบคุมเครื่องยนต์และตัน
กาลัง, ระบบการแจ้งเตือนและการป้องกัน, ระบบปรับอากาศและความ
ดันบนอากาศยาน, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบไฮดรอลิกส์, ระบบนิวเมติกส์,
และระบบควบคุมการบินรวมถึงลักษณะกลไกลของระบบควบคุมการบิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. บอกถึงระบบพื้นฐานต่างๆบนอากาศยาน รวมถึงส่วนประกอบ
และหน้าที่ของระบบนั้นๆ
2. เข้าใจถึงหน้าที่และหลักการทางานของระบบแต่ละชนิดบน
อากาศยาน
3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของระบบต่างๆ
4. บนอากาศยาน
537313 อากาศพลศาสตร์
4(3-3-9)
(Aerodynamics)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
ความส าคั ญ ของวิ ช าอากาศพลศาสตร์ พื้ น ฐานอากาศ
พลศาสตร์ การไหลแบบไม่ มี ความหนื ด และอัด ตั ว ไม่ ได้ ทฤษฎี แ พน
อากาศ พื้นฐานเบื้องต้นของการไหลในชั้นชิดผิว การไหลอย่างปั่นป่วน
การไหลที่ไม่เสถียรและการแยกตัวของการไหล ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
แรงยกและแรงต้ านอากาศของปี ก ทฤษฎี ก ารออกแบบปี ก เบื้ อ งต้ น
อุปกรณ์เพิ่มแรงยก การไหลแบบอัดตัวได้เบื้องต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถวิเคราะห์ แรงทางอากาศพลศาตร์ ที่ เกิ ด
ขึ้นกั บวัตถุรูปทรงพื้นฐาน แพนอากาศ และปีก เครื่องบินได้ เข้าใจถึง
หลักการเกิดแรงยก-แรงต้านที่มุมปะทะต่างๆ เข้าใจถึงการไหลชั้นชิดผิว
การไหลปั่นป่วน การไหลแบบอัดตัว สามารถออกแบบแพนอากาศและ
ปีกเครื่องบินเบื้องต้น ข้ อควรพิจ ารณาในการนาแพนอากาศไปใช้กับ
เครื่องบิน เข้าใจถึงวิธีการวัดและทดสอบแรงทางอากาศพลศาตร์
537314 กลศาสตร์การบิน
4(4-0-8)
(Flight Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 537313อากาศพลศาสตร์
แแรงต่างๆที่กระทาต่ออากาศยาน สมการการเคลื่อนที่สาหรับ
สมรรถนะแบบสถิต สมรรถนะอากาศยานในการบินที่ความเร็วคงที่และ
สภาวะการบินด้วยความเร่ง เถียรภาพและการควบคุมแบบสถิต สมการ
การเคลื่อนที่ของอากาศยาน การเคลื่อนที่ตามแนวแกนและแนวขวางของ
อากาศยาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.

เชื่ อ มโยงแนวคิ ด พื้ น ฐานของแรงทั้ ง สี่ ที่ ก ระท าต่ อ
อากาศยานเข้ากับการเคลื่อนที่ของอากาศยานปีกตรึง
สร้างและประยุกต์ใช้สมการการเคลื่อนที่ของอากาศ
ยานในสภาพการบินต่างๆโดยใช้สมมติฐานที่เหมาะสม
ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในการ
บินต่างๆ ต่อสมรรถนะอากาศยาน
มีความเข้าใจในแนวคิดเบื้องต้ นของเสถีย รภาพและ
การควบคุมอากาศยานแบบสถิต

537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสร้างอากาศยาน 4(4-0-8)
(Mechanical and Aircraft Structural Design)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
ปรัชญาการออกแบบ คุณ สมบัติวัสดุ ทฤษฎีความเสีย หาย
หลักการของการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ความเค้นและความเครียดของ
วัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด การโก่ง การเฉือน
การบิด การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่าย หมุดย้า การวิเคราะห์
รอยเชื่อมสกรู และอุปกรณ์การจับยึด คีย์และสลัก เพลา สปริง เฟือง
สกรูส่งกาลัง อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ คานรับ
น้าหนัก การบิดของท่อผนังบางทั้งชนิดเปิดและปิด หลักการวิเคราะห์
พื้นผิวที่รับความเค้น วิเคราะห์ความเค้นในชิ้นส่วนอากาศยาน อาทิ ปีก
คานแบบกล่อง ลาคัว เป็นต้น โครงงานการออกแบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษาเข้ าใจถึงขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นและ
การวิเคราะห์ความเสียหาย เข้าใจถึงข้อจากั ดของการออกแบบและ
สามารถประยุกต์ใช้กับการออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสร้างอากาศ
ยานได้ ทราบถึ ง ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ ของการออกแบบเพื่ อ ที่ จ ะ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจัก รกลหรือโครงสร้างอากาศยานที่ เหมาะสม
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ งานหรือ เหมาะสมกั บ การ
รับภาระกรรมแบบต่างๆ
537316 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ
(Aircraft Automatic Control)
วิชาบังคับก่อน : 537314 กลศาสตร์การบิน

4(4-0-8)

หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจาลองตัวควบคุม
เชิงเส้น เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและ
การชดเชยระบบควบคุม การประยุกต์ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ
การประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ได้
2. เข้าใจและสามารถคานวณการตอบสนองทางพลวัต
ของระบบควบคุม
3. วิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพของระบบควบคุ ม โดยวิ ธี
ตอบสนองเชิงความถี่
4. ออกแบบตัวชดเชยระบบควบคุม โดยวิธีตอบสนองเชิง
ความถี่
5. ประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและ
ควบคุม
6. ประยุกต์การออกแบบระบบควบคุมสาหรับอากาศยาน
537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1
1(0-3-3)
(Aeronautical Engineering Laboratory I)
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
กระแทกของของไหล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. เลือกและใช้งานอุปกรณ์ และวิธีวัดที่นิ ย มใช้ในระบบ
ทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
2. ทาการทดลองด้านการทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหล
อุณ หพลศาสตร์ รวมทั้งวิเคราะห์และตีความหมาย
ของข้อมูลได้
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3. อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักร
พลังน้า โรงจักรพลังงานลม และโรงจักรชีวมวล และ
ประมาณการศักยภาพของโรงไฟฟ้าเหล่านี้ได้
4. แสดงให้เห็นว่ามีทักษะการเขียนเชิงเทคนิค
5. พั ฒ นาอุ ป นิ สั ย การท างานที่ จ าเป็ น ต่ อ การท างาน
ร่วมกับนักศึกษาผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล
537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2
1(0-3-3)
(Aeronautical Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1
ปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ การทดสอบโดยใช้อุโมงค์ลม
เครื่องจัก รการไหล เครื่องวัด ประกอบการบิ น การถ่ายเทความร้อ น
กลศาสาตร์การบิน โครงสร้างอากาศยาน โครงสร้างฐานล้ออากาศยาน
การทดสอบการสั่ นสะเทือ น การลดและป้ องกั นการสั่น ปฏิบั ติเสริม
ความรู้ด้านวิศวกรรมอากาสยาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. เลือกและใช้อุปกรณเลือกและใช้งานอุปกรณ์และวิธีวัด
ที่นิยมใช้ในระบบทางวิศวกรรมเอากาศยานได้อย่าง
เหมาะสม
2. เปรียบเทียบผลการที่ได้จากการทานายปรากฏการณ์
ทางทฤษีกับผลที่ได้จากการทดลอง
3. เชื่อมโยงประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการเข้ากับ
ความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน
4. เกิดการพัฒนาทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
537401 การซ่อมบารุงอากาศยาน
4(4-0-8)
(Aircraft Maintenance)
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
แนะน าแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การซ่ อ มบ ารุ งอากาศยาน
พื้ น ฐานและเทคนิ ค เบื้ อ งต้ น ของการซ่ อ มบ ารุ งอากาศยาน พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ใน
การซ่ อมบ ารุงอากาศยาน ปั จ จั ย ทางเศรษฐศาสตร์ในการซ่ อมบ ารุ ง
อากาศยาน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ
1. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการซ่อมบารุงอากาศยาน
2. เข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการซ่อมบารุงอากาศยาน
เบื้องต้น
3. ระบุเกีย่ วกับสิ่งอานวยความสะดวกและเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อม
บารุงอากาศยาน
4. ตระหนักถึงปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ต่อการวางแผนซ่อมบารุง
อากาศยาน
537403 การออกแบบอากาศยาน
3(2-3-7)
(Aircraft Design)
วิชาบังคับก่อน : 537314 กลศาสตร์การบิน
การกาหนดคุณลักษณะที่ต้องการของอากาศยานที่จะทาการ
ออกแบบ การประมาณค่ าน้ าหนั ก ครั้งแรก ตั วแปรทางสมรรถนะที่
สาคัญและการสร้างแผนภาพขอบเขตการออกแบบ การออกแบบเชิง
หลั ก การของปี ก ล าตั ว หาง และพื้ น บั ง คั บ การเลื อ กระบบขั บ ดั น
อากาศยานและการกาหนดสัดส่วนสาหรับ ระบบขับดั น การคานวณ
ลัก ษณะทางอากาศพลศาสตร์ การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง
อากาศยาน การประมาณน้ าหนั กอากาศยานอย่ างละเอี ย ดและการ
วิเคราะห์เสถียรภาพแบบสถิตของอากาศยาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. เข้ าใจถึ งผลที่ คาดว่ าจะได้ รั บ และขอบเขตของการออกแบบ
อากาศยานในแต่ละระยะการออกแบบ
2. กาหนดคุณลักษณะที่เป็นเป้าหมายของอากาศยานที่จะทาการ
ออกแบบได้อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณาจากลักษณะภารกิจและ
แผนการบินที่ต้องการ
3. สรุปและประมวลความรู้ทางด้านวิศวกรรมอากาศยานที่ได้ศึกษา
มาแล้วในรายวิชาอื่นๆเพื่อนามาใช้ในการออกแบบอากาศยานใน
ระดับแนวคิด
4. เกิดการพัฒนาความรอบรู้เชิงวิศวกรรมและพัฒนาทักษะการใช้
เหตุผล
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537404 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์
2(1-3-5)
ทางวิศวกรรมสาหรับวิศวกรรมอากาศยาน
(Computer Aided Engineering for Aeronautical
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ
525210 พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม
การใช้ ค อมพิ วเตอร์ส าหรับ ออกแบบและวิเคราะห์ ปั ญ หา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจาลองเชิงกายภาพและการจาลอง
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และปัญหาประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศ
ยาน โครงงานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสาหรับออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศยานที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสร้างแบบจาลองเชิงกายภาพสาหรับปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอากาศยานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา
สามารถจ าลองและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลและ
วิศวกรรมอากาศยานที่เกี่ย วข้องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรูป
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความแม่นยาของการจาลองที่ประยุกต์ใช้
ในการแก้ ปั ญ หานั ก ศึ ก ษาสามารถประยุก ต์ ก ารใช้ ค อมพิ วเตอร์ช่ ว ย
วิเคราะห์สาหรับโครงงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมอากาศยาน
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 ๆ และ
หลักการบริหารงานในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์เพื่อให้เห็นภาพกว้าง
และเข้าใจหลักการการบริหารแบบสากลและเป้าหมายของสายการบิน
ทั่วๆไปแนะนาระบบบริหารในกลุ่มธุรกิจกิจการซ่อมบารุ งอากาศยาน
เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกรอากาศยานและเข้าใจสิ่งที่สาย
การบินคาดหวังจากวิศวกรอากาศยาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ

1. บอกถึงโครงสร้าง แนวคิดการจัดการ และหลักการ
บริหารงานธุรกิจการบิน
2. ตระหนักถึงบทบาทของวิศวกรอากาศยานในบริบท
ของธุรกิจสายการบิน
537452 นิรภัยการบิน
4(4-0-8)
(Aviation Safety)
วิชาบังคับก่อน :537401 การซ่อมบารุงอากาศยาน
มาตรฐานและกฎข้ อ บั ง คั บ ทางด้ า นความปลอดภั ย ใน
อุตสาหกรรมการบิ นนิ รภัย ภาคพื้ นความปลอดภั ย ในการบ ารุงรัก ษา
อากาศยานมนุษยปัจจัย ขั้นตอนนิรภัยเชิงบุคคลและเชิงองค์กรนิรภัย
การบิ น การขนส่ ง สิ น ค้ า อั น ตรายมาตรการรั บ มื อ กั บ อุ บั ติ เหตุ แ ละ
อุบัติการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดในการซ่อมบารุงอากาศยาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ
1. บอกถึงกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมการบิน
2. ตระหนักถึงความสาคัญของมนุษยปัจจัยต่อความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน
3. วิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดในการซ่อมบารุงอากาศ
ยานโดยใช้ทฤษฎีและสมมติฐานที่เหมาะสม
537453 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน
4(4-0-8)
(Aviation Industrial Standards)
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบารุงอากาศยาน
แนะนาให้รู้จักองค์กรระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในปัจจุบันการประยุกต์ใช้
กฎเกณฑ์และข้อกาหนดของมาตรฐานที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมการ
ซ่อมบารุงอากาศยานการเปรียบเทียบมาตรฐานการรวมหลายมาตรฐาน
และประสบการณ์ ก ารประยุก ต์ใช้มาตรฐานต่าง ๆ อาทิก ารปรับปรุง
ระบบการสร้างระบบเอกสารการฝึก อบรมการได้รับการรับรองสิท ธิ
ประโยชน์ของผู้ประกอบการซ่อมบารุงอากาศยานจากการได้รับการ
รับรอง
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ
1. อธิบายถึงองค์กรระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินพลเรือนและบทบาท
ขององค์กรดังกล่าว
2. ระบุ ถึงขอบเขตการบังคับ ใช้ก ฎและข้อบั งคั บทางด้าน
นิรภัยการบินที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ
3. อธิบายถึงระบบการจัดการเอกสารการซ่อมบารุงอากาศ
ยานและสิทธิประโยชน์จากการได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยด้านการซ่อมบารุงอากาศยาน
537455 ระบบบนอากาศยาน
4(4-0-8)
(Aircraft Systems)
วิชาบังคับก่อน :537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การท างานของระบบต่ า งๆ 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 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบของอากาศยาน 4(4-0-8)
(Aircraft Component Design and Fabrication)
วิชาบังคับก่อน :537403 การออกแบบอากาศยาน
แรงที่กระทาผ่านโครงสร้างอากาศยาน 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ

1. วิเคราะห์โครงสร้าง การให้ความเค้น และความไม่เสถียร
เฉพาะที่ของชิ้นส่วนอากาศยานได้
2. อธิบายถึงแนวคิดของลิมิตและกาหนดแฟกเตอร์สารองที่
เหมาะสมได้
3. ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบอากาศยานในการออกแบบ
ชิ้นส่วนอากาศยานได้
537457 ระบบขันสูงบนอากาศยาน
4(4-0-8)
(Advanced Aircraft System)
วิชาบังคับก่อน : 537312 ระบบบนอากาศยาน
ระบบสื่ อ สาร, ระบบเซ็ น เซอร์ ต่ างๆ บนอากาศยาน, การ
ประมาณสถานะการบิน, ระบบนาร่องการบิน, ระบบควบคุมการบินแบบ
Fly-by-wire, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบจัดการการบิน, ระบบจอภาพ
, ระบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หรือนักบิน, และระบบบนอากาศยานแบบ
ไร้นักบิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของระบบอิเล็กทรอนิกส์การ
บินต่ออุตสาหกรรมการบินสมัยใหม่
2. บอกถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินต่างๆบนอากาศ
ยาน รวมถึงส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบนั้นๆ
3. เข้าใจถึงหน้าที่และหลักการทางานของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์การบินแต่ละชนิดบนอากาศยาน
4. ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์การบินต่าง ๆ บน อากาศยาน
537458 ความสมควรเดินอากาศ
4(4-0-8)
(Airworthiness)
วิชาบังคับก่อน :
537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
ความสมควรเดินอากาศ กฎหมายและข้อบังคับด้านการบิ น
นิรภั ย การบิ น กระบวนการรับรองความสมควรเดิ นอากาศ เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศ การได้รับความสมควรเดินอากาศ
ต่ อ เนื่ อ ง แผนงานการซ่ อ มบ ารุ ง การรั บ รองคุ ณ ภาพอากาศยาน
Minimum Equipment Lists (MEL)
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ
1. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการซ่อมบารุงอากาศยาน
2. มองเห็นภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจการบินได้อย่าง
ชัดเจน
3. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการธุรกิจ
การบิน
4. ตระหนักถึงความสาคัญของนิรภัยการบิน
5. ระบุและอธิบายถึงกฎหมายและข้อบังคับด้านการบินที่
พบได้บ่อยในธุรกิจการบิน
6. มองเห็ น ภาพรวมของระบบการวางแผนซ่ อ มบ ารุ ง
อากาศยานและการรับรองคุณภาพ อากาศยาน
537459 พลศาสตร์ของก๊าซ
4(4-0-8)
(Gas Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ 1 และ 525204
กลศาสตร์ของไหล 1
กล่าวนาถึงความสาคัญของพลศาสตร์ของก๊าซ ทบทวนพื้นฐาน
ทางกลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพลศาสตร์ของ
ก๊าซ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์สาหรับของไหล
ศึกษากฎการเคลื่อนที่ของของไหล การไหลแบบอัดตัวได้ในหนึ่งมิติแบบ
ไม่ มีความหนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหนึ่ งมิติ ที่มี แรงเสียดทานและ
ความร้อน การเกิดคลื่นกระแทกฉากและคลื่นกระแทกเฉียง การขยายตัว
ของคลื่น การไหลในท่อตีบและท่อขยาย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ
1. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของการไหลแบบอัดตัวได้
2. ทาการวิเคราะห์และคานวณในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการไหล
แบบอัดตัวได้ การเกิดคลื่นกระแทกฉาก การเกิดคลื่นกระแทก
เฉียง การขยายตัวของคลื่น การไหลในท่อตีบและท่อขยาย

3. เกิดการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการคิด
วิเคราะห์
537460 การอบรมการบินภาคพืน
4(4-0-8)
(Flight Ground School)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฏหมายการบินเกี่ยวกับนักบินส่วนบุคคล หลักการบิน หลัก
อากาศพลศาสตร์ โครงสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์ต้นกาลัง เครื่องมือ
วัดประกอบการบิน ระบบบนอากาศยาน ขีดจากัดการบิน การบินอย่าง
ปลอดภัย การใช้วิทยุสื่อสาร สมรรถนะการบิน น้าหนักและการสมดุล
การเดินอากาศ การทาแผนการบิน สมรรถนะบุคคล อุตุนิยมวิทยา การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบิน เอกสารด้านการบิน การปฏิบัติก่อนทาการบิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ
1. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายการบินสาหรับนักบินส่วนบุคคล
หลักการบิน หลักอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างอากาศยาน
เครื่องยนต์ต้นกาลังและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบินได้
2. มีความคุ้นเคยกับศาสตร์การบินและมีความพร้อมในการฝึก
บินจริงในขั้นต่อไป
537461 พืนฐานกลศาสตร์การบินอากาศยานปีกหมุน 4(4-0-8)
(Introduction to Rotary-Wing Flight Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 537314 กลศาสตร์การบิน
พื้นฐานทางอากาศพลศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์ พื้นฐานทฤษฎี
การบินของอากาศยานปีกหมุน แนะนาพื้นฐานการควบคุมเฮลิคอปเตอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ
1. มองเห็นภาพและเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการ
บินอากาศยานปีกหมุน
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2. สร้างและประยุกต์ใช้สมการการเคลื่อนที่ของอากาศยาน
ปีกหมุนใช้สมมติฐานที่เหมาะสม
3. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมเฮลิคอปเตอร์
537462 ปฏิบัติการทักษะซ่อมบารุงอากาศยาน
2(1-3-5)
(Aircraft Maintenance Practice)
วิชาบังคับก่อน : 537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2
การท าความคุ้ น เคยเครื่ อ งบิ น เล็ ก การฝึ ก ปฏิ บั ติ ซ่ อ ม
เครื่องบินเล็ก ตามคู่มือการซ่อมบารุงอากาศยาน การทาความคุ้นเคย
ต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบารุง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ
1. มีความคุ้นเคยกับชิ้นส่วนและระบบต่างๆรวมถึงเอกสาร
การซ่อมบารุงของอากาศยานขนาดเล็ก
2. ใช้เครื่องมื อที่ พบบ่ อยในงานซ่อมบ ารุงอากาศยานได้
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
537463 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(1-3-5)
(Electronics and microcontroller Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 536250 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ อิเลคโทร
นิ ค ส์ ก าลั ง มอเตอร์ ไฟฟ้ า กระแสตรงและมอเตอร์ ไฟฟ้ า กระแสสลั บ
มอเตอร์เซอร์โว สเต็ปเปอร์มอเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ PLC เครื่องจักร
อัตโนมัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษาจะสามารถ
1. ออกแบบและสร้างวงจรไฟฟ้าอิเลคโทรนิกส์พื้นฐานได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของวงจรอิเลคโทรนิกส์ได้
537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2

4(4-0-8)

(Aeronautical Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศ วกรรมอากาศยาน ตามที่ ได้รั บ มอบหมายจากผู้ส อน โดยต้ อ งส่ ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาฝึกการทางานเป็นทีม มีความรู้
ความเข้ า ใจในกระบวนการวิเคราะห์ ห รื อ วิ จั ย สามารถประยุ ก ต์ ใช้
ความรู้ภาคทฤษฏีที่ศึกษามาแล้วในการสร้างผลงานได้ สามารถทางาน
วิ จั ย เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมอากาศยานได้ มี ความ
เชี่ ย วชาญการใช้ เครื่อ งมื อ และ/หรือ โปรแกรมต่ างๆ ที่ ช่ วยงานการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการนาเสนอได้
และเขียนรายงานสรุปโครงงานเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
537472 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8)
(Advanced Topics in Aeronautical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพั ฒนาใหม่ๆ
ในสาขาต่างๆของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเรีย นรู้แ ละฝึ ก ฝนทั ก ษะที่ ส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึก ษา นัก ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องควบคู่กับการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ
537473 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8)
(Advanced Topics in Aeronautical Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหม่ๆใน
สาขาต่างๆของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเรีย นรู้แ ละฝึ ก ฝนทั ก ษะที่ ส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึก ษา นัก ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องควบคู่กับการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ
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537474 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8)
(Special Problems in Aeronautical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ
ได้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ที่ส นใจได้ นั ก ศึ ก ษาสามารถสรุป และน าเสนอผลการศึก ษาหรือการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
537475 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8)
(Special Problems in Aeronautical Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ
ได้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ที่ส นใจได้ นั ก ศึ ก ษาสามารถสรุป และน าเสนอผลการศึก ษาหรือการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1
4(4-0-8)
(Aeronautical Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมอากาศยาน ตามที่ ได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องมีการ
รายงานความก้าวหน้าในระหว่างที่ดาเนินโครงงาน การจัดทารายงาน
สรุปโครงงานเพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

รายวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาฝึกการทางานเป็นทีม มีความรู้
ความเข้ า ใจในกระบวนการวิเคราะห์ ห รื อ วิ จั ย สามารถประยุ ก ต์ ใช้
ความรู้ภาคทฤษฏีที่ศึกษามาแล้วในการสร้างผลงานได้ สามารถทางาน
วิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศยานได้ มีความ
เชี่ ย วชาญการใช้ เครื่อ งมื อ และ/หรือ โปรแกรมต่ างๆ ที่ ช่ วยงานการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการนาเสนอได้
และเขียนรายงานสรุปโครงงานเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
537495 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคั บที่เกี่ย วข้องกั บสหกิจศึกษา
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด
กระบวนการและขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา ตลอดจนระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ
3. นัก ศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และการ
เขียนรายงานวิชาการ
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่
สังคมการทางาน
537496 สหกิจศึกษา 1
(Cooperative Education I)
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8 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน :รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และรายวิชา 537495
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกั บหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้ าใจ แ ละ รั บ ผิ ด ชอ บ ต่ อ งาน อ ย่ างมื อ อ าชี พ แ ละ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
537497 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน :537496 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพเต็มเวลา
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 และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
537498 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน :537497 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 จกรรมการสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึก ษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

618
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศ วกรรมที่ สามารถนาไปใช้ได้จ ริงอย่างเหมาะสมคุ้ม ค่าการ
ลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้ น ส่ วน หรือ กระบวนให้ ต รงกั บ หน้ า ที่ ก าร
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับ แผนให้ เหมาะกั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
537499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน
9 หน่วยกิต
(Aeronautical Engineering Professional Project)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงงานวิศวกรรมอากาศยานที่ผู้สอนมอบหมาย ด้วยความ
เห็ น ชอบของหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฯ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ส มั ค รใจไม่ ไ ป
ปฏิ บั ติ งานกั บ สถานประกอบการ สนั บ สนุ น ให้ น าหั ว เรื่อ งที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทาเป็นโครงงาน
อาจเป็ น โครงการแบบพหุ วิท ยาการที่ รวมการศึ ก ษาวิเคราะห์ ในเชิ ง
ธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน โครงงานจะต้องสาเร็จภายใน 2 ภาค
การศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า
ให้ผลประเมินเป็น S/U
538209

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2(1-3-5)
สาหรับวิศวกรรมธรณี
(Computer Programming for Geological
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา MATLAB การนิยามฟังก์ชัน
การเรีย กใช้งานฟั งก์ ชันและการส่งผ่ านพารามิเตอร์ อะเรย์ เมตริก ซ์
และแฟ้มข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการเขีย น
โปรแกรมเบื้องต้นสาหรับใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม ผู้เรียนจะสามารถ
ใช้ คาสั่ งในการวนลู ป นิ ย ามและเรี ย กใช้งานฟั งก์ ชั น และการส่ งผ่า น
พารามิเตอร์ กาหนดและเข้าถึงข้อมูลแบบอะเรย์ กาหนดและการเข้าถึง
ข้อมูลแบบเมตริกซ์ และใช้คาสั่งในการอ่านและบันทึกข้อมูลลงแฟ้ม ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไข
โจทย์ปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้
538203

ธรณีวิทยา
4(4-0-8)
(Physical Geology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จั ก รวาลและโลก ลั ก ษณะพื้ น ผิ ว ของเปลื อ กโลกและ
กระบวนการทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนรูปร่างของเปลือกโลก โครงสร้างของ
หิน แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง เทคนิคการศึกษาในภาคสนามเพื่อ
สร้างแผนที่ทางธรณี การเก็ บตัวอย่างหินในภาคสนาม การหยั่งธรณี หลุม
เจาะและแท่งตัวอย่างหิน การทาแผนที่และรายงานทางธรณีวิทยา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของเปลือกโลก โครงสร้าง
ของหิ น และกระบวนการทางธรณี วิทยาที่ ท าให้ เปลื อกโลกเปลี่ ยนแปลง
จดจาองค์ประกอบของแผนที่ธรณีวิทยา บอกขั้นตอนการศึกษาภาคสนาม
อธิบายหลักการในการเก็บตัวอย่างหินและการหยั่งธรณีหลุมเจาะ สามารถ
ทาแผนที่ธรณีวิทยาและรายงานทางธรณีวิทยาได้
538204

ปฏิบัติการธรณีวิทยา
1(0-3-0)
(Physical Geology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยา หรือเรียนควบคู่กัน
คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ คุณสมบัติทางกายภาพของ
หิน โครงสร้างทางธรณี วิทยา แผนที่และระบบพิกัด แผนที่ธรณีวิทยา
และภาพตัดขวาง
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสังเกตและจดจาคุณสมบัติทางกายภาพที่สาคัญของ
แร่และหินได้ สามารถบอกชื่อและอธิบายลักษณะของแร่บางชนิด หินอัคนี
หินตะกอนและหินแปรที่พบได้ทั่วไป สามารถเลือกใช้ระบบพิกัดและระบุ
ตาแหน่งบนแผนที่ได้ อ่านแผนที่ธรณี วิทยาและภาพตัดขวางได้ และระบุ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาจากแผนที่ได้
538205

หินและแร่
3(3-0-6)
(Rocks and Minerals)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 538203 ธรณี วิ ท ยา และ 538204 ปฏิ บั ติ ก าร
ธรณีวิทยา
หลัก การของผลึก ศาสตร์ คุณ สมบัติท างกายภาพของแร่
คุณสมบัติทางเคมีของแร่ การจาแนกแร่ การวิเคราะห์แร่ การเกิดแร่
กระบวนการเกิดและการจาแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาจดจาโครงสร้างผลึกและระบบผลึกของแร่ได้ ระบุ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่สาคัญของแร่ อธิบายหลักการจาแนก
แร่และหลักการวิเคราะห์แร่ได้ อธิบายกระบวนการเกิ ดแร่และหินได้
และอธิบายหลักการจาแนกหินได้
538206

ปฏิบัติการหินและแร่
1(0-3-0)
(Rocks and Minerals Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ หรือเรียนควบคู่กัน
สมมาตรผลึกและระบบผลึก แร่กลุ่มซิลิเกตและกลุ่มไม่ใช่ซิ
ลิเกต การจาแนกแร่ทางแสงโดยกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ หินอัคนี หิน
ตะกอนและหินแปร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสาธิตปฏิบัติการสมมาตรผลึกได้ จาแนก
และจดจาแร่กลุ่มซิลิเกตและกลุ่มไม่ใช่ ซิลิเกตได้ จาแนกแร่บางชนิดโดย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ได้ สามารถจาแนก ระบุชื่อและอธิบายลักษณะ
ของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรได้
538207

ธรณีสัณฐานโครงสร้าง
(Structural Geomorphology)

3(3-0-6)

วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 538203 ธรณี วิ ท ยา และ 538204 ปฏิ บั ติ ก าร
ธรณีวิทยา
ธรณี สัณ ฐานและกระบวนการเปลี่ย นแปลงธรณี สัณ ฐาน
แม่น้ า ชายฝั่ง และคาสตร์ โครงสร้างทางธรณี วิทยา การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับงานด้านวิศวกรรมธรณี ทัศนศึกษา 1
ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถจดจาลักษณะธรณีสัณฐานและโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา ระบุและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศที่
เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ที่ ส นใจได้ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดทาแผนที่เพื่อใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมธรณี
538208

ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง
1(0-3-0)
(Structural Geomorphology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง หรือเรียนควบคู่กัน
ธรณีสัณฐานบนแผนที่ภูมิประเทศและภาพถ่ายทางอากาศ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาบนแผนที่ธรณีวิทยา ออร์โธกราฟิคโปรเจคชั่น
สเตอริ โอกราฟิ คโปรเจคชั่ น การจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
การสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถจาแนกธรณี สัณ ฐานที่ปรากฏบนแผนที่
ภูมิประเทศและภาพถ่ายทางอากาศ จาแนกโครงสร้างทางธรณี วิทยา
จากแผนที่ธรณีวิทยา สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยาด้วยวิธี
ออร์ โธกราฟิ คโปรเจคชั่ น และสเตอริ โอกราฟิ คโปรเจคชั่ น สามารถ
จั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ แ ละสร้ า งแผนที่ ด้ ว ยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
538301

ธรณีเทคนิค
4(4-0-8)
(Geotechniques)
วิชาบังคับก่อน :
538203 ธรณี วิ ท ยา และ 538204 ปฏิ บั ติ ก าร
ธรณีวิทยา และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
คุณ สมบัติเชิงวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและ
การจ าแนกดิ น และหิ น การวิ เคราะห์ ค วามเค้ น และความเครี ย ด
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กฎเกณฑ์การแตก การวิเคราะห์เสถียรภาพ การประยุกต์ทางด้านธรณี
เทคนิคสาหรับการขุดเจาะดินและหิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมและคุ ณ สมบั ติ ขั้ น
พื้นฐานทางวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและจาแนกดินและ
หิน สามารถวิเคราะห์ความเค้นและความในสองมิติ (2D) สามารถหาค่า
คงสาหรับเกณฑ์การวิบัติ และนาความรู้พื้นฐานและทักษะเพื่อวิเคราะห์
เสถียรภาพในงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมธรณี
538302

ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
1(0-3-0)
(Geotechniques Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการประกอบไปด้วย การสารวจชั้นดินเบื้องต้น การ
จาแนกดินทางวิศวกรรม และการทดสอบคุณสมบัติกลศาสตร์ดิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษารู้วิธีการและมีทักษะในการสารวจชั้นดินเบื้องต้น
และมีทักษะในเชิงปฏิบัติและสามารถทาการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน
ของดิ น สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และแสวงหาองค์ ค วามรู้ในเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้และสามารถปฏิบัติตามหลักความ
ปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มี จิ ต สาธารณะในการใช้ แ ละดู แ ลรัก ษา
อุปกรณ์สาหรับทดสอบและความสะอาดของห้องปฏิบัติการ
538304

วิศวกรรมนาใต้ดิน
4(4-0-8)
(Groundwater Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
วัฏจักรอุทกวิทยา ธรณีวิทยาน้าใต้ดิน สมการเบอร์นูย์ลีย์
กฎของดาร์ซี การสร้างโครงข่ายการไหล การตรวจวัดในห้ องปฏิบัติการ
และภาคสนาม ผลกระทบของน้าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษารู้วัฏจักรอุทกวิทยาและอุทกธรณีวิทยาน้าใต้ดิน รู้
ทฤษฎีและแนวคิดของสมการเบอร์นูย์ลีย์และกฎของดาร์ซีเพื่อความ
เข้าใจในพฤติก รรมระบบการไหลของน้าใต้ดิน รู้หลัก การและวิธีก าร
ตรวจวัด ความซึ ม ผ่ านทั้ ง ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและวิ ธี ก ารในภาคสนาม
สามารถสร้างโครงข่ายการไหลและน าไปประยุ ก ต์ ใช้ในการค านวณ

แรงดันและเสถียรภาพของโครงสร้างทางวิศวกรรม มีความรู้ผลกระทบ
ของน้ าใต้ ดิ น ต่ อโครงสร้างทางวิ ศวกรรมและสามารถประเมิน ความ
รุนแรงของผลกระทบ สามารถกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบของน้าใต้ดิน
538305

กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Environmental Geomechanics)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่และ
โครงการวิศวกรรมธรณี การทรุดตัวของพื้นผิว แผ่นดินเลื่อน ของเสียจา
กกการท าเหมื อ ง การเคลื่อ นตัว ของน้าบาดาล การปนเปื้ อ นของน้ า
บาดาล และแรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถอธิบายขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สามารถระบุประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการเหมืองแร่และโครงการวิศวกรรม
ธรณี สามารถอ่านผลการศึก ษาหรือเอกสารที่เกี่ ย วข้อง เพื่ อหาวิธีที่
เหมาะสมในการแก้ ปั ญ หาหรือให้ ความคิ ดเห็ น ในการแก้ ปั ญ หาด้ าน
สิ่งแวดล้อมได้
538306

แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน
4(4-0-8)
(Mineral and Energy Resources)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 538203 ธรณี วิ ท ยา และ 538204 ปฏิ บั ติ ก าร
ธรณีวิทยา
ธรณีวิทยาและการลาดับชั้นหินประเทศไทย กระบวนการ
เกิ ด และทั บ ถมของแร่ แหล่ ง แร่ แ ละแหล่ ง พลั งงานในประเทศไทย
พลังงานทางเลือก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาจดจาธรณีวิทยาประเทศไทย และสามารถอธิบาย
การลาดับชั้นหิน กระบวนการเกิดและการทับถมของแร่ แหล่งแร่และ
แหล่งพลังงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยได้ นักศึกษาสามารถจาแนกและระบุข้อจากัดของพลังงานทางเลือก
รูปแบบต่างๆ ได้
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538307

ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี
2 หน่วยกิต
(Geological Engineering Excursion)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
ทัศนศึกษาและการสังเกตการณ์โครงการทางวิศวกรรมธรณี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษารู้วิธีการจาแนกหินและมวลหินเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานโครงการทางวิศวกรรมธรณี นัก ศึก ษาสามารถใช้เข็มทิศและพิ กั ด
ต าแหน่ ง บนแผนที่ ภู มิ ป ระเทศได้ สามารถน าตั ว อย่ า งข้ อ มู ล มาใช้
ออกแบบโครงสร้ า งทางวิ ศ วกรรมธรณี ได้ โ ดยตระหนั ก ถึ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
538310

เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
4(4-0-8)
(Mine Economics)
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่
แนวคิด ของอุปสงค์และอุปทานการผลิตที่ ประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การประเมิน ค่าใช้จ่ายของการด าเนิน การท า
เหมือง เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน คุณค่าของแหล่งแร่ การวิเคราะห์
ความเสี่ย ง การหาจุ ดสมดุล ของการพั ฒ นาเหมื องและการผลิต การ
จัดระบบเหมือง และการกู้ยืมเพื่อลงทุนทาเหมือง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษารู้แ นวคิด สาหรับ อุป สงค์และอุป ทานการผลิต ที่
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ สามารถนาความรู้ทางเทคนิคใน
การตัดสินใจลงทุนและการวิเคราะห์ความเสี่ย ง มาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนและหาจุ ด สมดุ ล ของการพั ฒ นาเหมื อ งและการผลิ ต โดย
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม
538319

กลศาสตร์หิน
4(4-0-8)
(Rock Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค 538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
การวิเคราะห์ความเค้น การวิเคราะห์ความเครียด ความ
เสียดทานของรอยแตกในหิน คุณ สมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์
ของหิน การเปลี่ยนรูปร่างและการแตกของหิน ทฤษฎีความยืดหยุ่นเชิง
เส้ น ตรง การทดสอบเชิ ง กลศาสตร์ หิ น มวลหิ น การทดสอบและ

ตรวจวั ด ในภาคสนาม วิ ศ วกรรมหิ น เบื้ อ งต้ น การค านวณ ด้ ว ย
แบบจาลองคอมพิวเตอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ พ ฤติ ก รรมทาง
กลศาสตร์หิน สามารถวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดด้วยหลักการ
ทางกลศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถจาแนกมลหิน
และวิ เคราะห์ เสถี ย รภาพของมวลหิ น เบื้ อ งต้ น ได้ โดยตระหนั ก ถึ ง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
538320

ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
1(0-3-0)
(Rock Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิ บั ติ ก ารประกอบด้ ว ย การเลื อ กเก็ บ และจั ด เตรี ย ม
ตัวอย่างหิน การทดสอบความเค้นกดสูงสุดในแกนเดียวและสามแกน
การทดสอบความเค้ น ดึ ง แบบบราซิ ล การทดสอบความเค้ น เฉื อ น
โดยตรง การทดสอบดัชนีจุดกด การทดสอบดัชนีความทนทาน และ
การทดสอบความเร็วคลื่นและคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ในการเตรี ย มตั ว อย่ างเพื่ อ ใช้ ท ดสอบ
กลศาสตร์หินในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้เครื่องมือและทาการทดสอบ
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานสากล สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ด้ า น
กลศาสตร์ หิ น มาใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ผ ลจากการทดสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้
คุณ สมบัติทางกลศาสตร์ของหินตามที่ต้องการ โดยคานึงถึงคุณ ธรรม
และจริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
538324

กระบวนการแต่งแร่สาหรับวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8)
(Mineral Processing for Geological Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่
กระบวนการแต่ ง แร่ ท างกายภาพ พื้ น ฐานการแต่ ง แร่
เบื้องต้นรวมถึงการชักตัวอย่าง การลดขนาด การย่อยและการบดแร่
การคัดขนาดด้วยตะแกรง การคัดขนาดอนุภาค การแต่งแร่โดยอาศัย
แรงโน้มถ่วง การแยกแร่ด้ วยแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต การวิเคราะห์ทาง
เคมี ข องแร่ การลอยแร่ การสร้างแผนผั งการแต่ งแร่ส าหรับ โรงงาน
กรณีศึกษาการแต่งแร่โลหะและอโลหะ
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจกระบวนการแต่ง
แร่พื้นฐาน รวมถึงการชักตัวอย่าง การลดขนาด การย่อยและการบดแร่
การคั ด ขนาดด้ วยตะแกรง การคั ด ขนาดอนุ ภ าค เข้ าใจถึ งหลั ก การ
วิเคราะห์ทางเคมีของแร่ สามารถเลือกกระบวนแต่งแร่ท่ีเหมาะสมได้
อย่างมีเหตุผล โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
538416

การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพืนผิว 4(4-0-8)
(Surface Mining and Mine Design)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 538319 กลศาสตร์หิ น และ 538320 ปฏิ บั ติ ก าร
กลศาสตร์หิน
การส ารวจ การประเมิ น และการพั ฒ นาแหล่ ง แร่ การ
จาแนกและการใช้วิธีการทาเหมืองบนผิวดินแบบต่าง ๆ การขุดเจาะใน
ดิน และหิ น เทคนิ ค การเจาะและระเบิ ด การป้ อ งกั น ผลกระทบด้า น
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในเหมือง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษารู้ แ นวทางในการส ารวจ การเก็ บ ข้ อ มู ล การ
ประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่สาหรับการทาเหมืองและการขุดเจาะบน
ผิวดิ น สามารถจาแนกและเลือกวิธีการท าเหมื องแร่บนผิวดินได้ อย่าง
เหมาะสมกั บลักษณะทางธรณี วิทยาแหล่งแร่ รู้ลักษณะการวิบัติค วาม
ลาดเอียงมวลหิน สามารถออกแบบและคานวณเสถียรภาพของความลาด
เอียง รู้เทคนิคและสามารถเสนอวิธีการเสริมสร้างเสถียรภาพของความ
ลาดเอี ยง รู้เทคนิ คพื้ นฐานในการเจาะและระเบิ ดหิ นโดยตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองและหลัก
เศรษฐศาสตร์ สามารถก าหนดแนวทางป้ องกั นและลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทาเหมืองแร่บนผิวดิน
538417

การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน
4(4-0-8)
(Underground Mining and Mine Design)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 538319 กลศาสตร์หิ น และ 538320 ปฏิ บั ติ ก าร
กลศาสตร์หิน
การสารวจและประเมิ นการทาเหมื องใต้ ดิน การจาแนก
และการใช้ วิ ธี ก ารท าเหมื อ งใต้ ดิ น แบบ ต่ า ง ๆ การขุ ด เจาะในหิ น
เทคนิค การเจาะและระเบิ ดสาหรับ การขุ ดเจาะใต้ ดิน การค้ายั นช่อ ง

เหมืองเบื้องต้น
การระบายอากาศ การระบายน้าและแสงสว่างใต้
ดิน การศึกษาและการควบคุมการทรุดตัวของผิวดิน สุขภาพและความ
ปลอดภัยในเหมืองใต้ดินเบื้องต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษารู้ แ นวทางในการส ารวจ การเก็ บ ข้ อ มู ล การ
ประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่สาหรับการทาเหมืองและการขุดเจาะใต้
ดิน สามารถจาแนกและเลือกวิธีการทาเหมืองแร่ใต้ดินได้อย่างเหมาะสม
กับลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ รู้เทคนิ คเบื้องต้นในการขุดเจาะและ
การระเบิด การค้ายันช่องเหมือง การระบายอากาศ การระบายน้าและ
แสงสว่างใต้ดิน สามารถออกแบบประเมินเสถียรภาพและการค้ายันของ
ช่องเหมืองเบื้องต้น โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัยในเหมืองและหลัก เศรษฐศาสตร์ สามารถกาหนด
แนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทา
เหมืองแร่ใต้ดิน
538418

โครงงานวิศวกรรมธรณี
4(1-9-11)
(Geological Engineering Projects)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การส ารวจวิศ วกรรมธรณี ในภาคสนาม การสร้างแผนที่
ธรณีวิทยา และภาพตัดขวาง การประมวลและประเมินข้อมูลธรณีวิทยา
เชิงวิศวกรรม การออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณี การนาเสนอ
ผลการออกแบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษารู้วิธีการสารวจและเก็บข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานโครงการทางวิศวกรรมธรณี นัก ศึก ษาสามารถประมวล ประเมิน
และออกแบบโครงสร้ า งทางวิ ศ วกรรมธรณี ได้ โ ดยต้ อ งตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม สุขภาพและความปลอดภั ย นั กศึ กษาสามารถ
นาเสนอโครงงานพร้อมตอบคาถาม อภิปรายกลุ่มได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
538433

ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพืนผิว 1(0-3-0)
(Surface Mining and Mine Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว
หรือเรียนควบคู่กัน
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ปฏิ บั ติ ก ารประกอบด้ ว ย การจ าแนกมวลหิ น สเตอริ โ อ
กราฟฟิกโปรเจคชั่นสาหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดเอียงมวล
หิน การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การสอบแรงดึงหมุดยึดหิน และการ
ทดสอบเสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้แบบจาลองเชิงกายภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถใช้วิธีสเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นและวิธี
ทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อจาแนกมวลหินและวิเคราะห์เสถียรภาพ
ความลาดเอียงมวลหิ น สามารถทดสอบและคานวณค่าคงที่ในเกณฑ์
การวิบัติของรอยแตก สามารถทดสอบแรงดึงหมุดยึดหิน รู้และเข้าใจถึง
กลไกการวิบัติของความลาดเอียงโดยการทดสอบด้วยแบบจาลองเชิง
กายภาพ
538434

ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 1(0-3-0)
(Underground Mining and Mine Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน หรือ
เรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการประกอบด้วย การจาแนกมวลหิน การกระจาย
ตัวของความเค้นรอบการขุดเจาะ การทดสอบและตรวจวัดในภาคสนาม
สเตอริโอกราฟฟิ ก โปรเจคชั่นสาหรับ การวิเคราะห์ก ารพั งทลายที่ถู ก
ควบคุมโดยโครงสร้างในการขุดเจาะ และการตรวจวัดการทรุดตัวของ
พื้นผิว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถจาแนกมวลหินจากแท่งตัวอย่างจากหลุม
เจาะ รู้เทคนิคและสามารถทาการตรวจวัดความเค้นในมวลหิน ใช้วิธีส
เตอริ โอกราฟฟิ ก โปรเจคชั่ น และวิ ธีท างคอมพิ วเตอร์ขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ
วิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพของช่ อ งเหมื อ งที่ ถู ก ควบคุ ม โดยธรณี วิ ท ยา
โครงสร้างและทิศทางการขุดเจาะ สามารถคานวณองค์ประกอบการ
ทรุ ด ตั ว และประเมิ น ผลกระทบต่ อ โครงสร้ า งทางวิ ศ วกรรมและ
สิ่งแวดล้อม รู้และเข้าใจถึงกลไกการวิบัติของมวลหินรอบช่องเหมืองที่
ถูกควบคุมโดยธรณีวิทยาโครงสร้างโดยการทดสอบด้วยแบบจาลองเชิง
กายภาพ
538311

เขื่อนและอ่างเก็บนา
(Dam and Reservoir)

4(4-0-8)

วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 538319 กลศาสตร์ หิ น และ 538320 ปฏิ บั ติ ก าร
กลศาสตร์หิน
การสารวจพื้ นที่ การเก็ บ ข้อมู ล และการออกแบบเขื่อ น
และอ่างเก็บน้า โดยเน้นที่เขื่อนดิน การคานวณการซึมผ่าน และการยก
ตัว ของเขื่ อ น การวิ เคราะห์ เสถี ย รภาพของฐานรากและอาบั ต เมนต์
ทัศนศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ในการสารวจพื้นที่เชิงธรณีวิทยา การเก็บ
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมธรณี สามารถนาข้อมูลมาใช้ออกแบบเขื่อนและ
อ่างเก็ บน้าได้ โดยตระหนักถึงคุณ ธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม รู้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ เ สถี ร ภาพฐานรากของเขื่ อ นและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
538312

การออกแบบฐานรากบนหิน
4(4-0-8)
(Design of Foundations on Rock)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 538319 กลศาสตร์ หิ น และ 538320 ปฏิ บั ติ ก าร
กลศาสตร์หิน
การน าหลั ก การทางกลศาสตร์ หิ น มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ออกแบบและวิเคราะห์ฐานรากของโครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน ทัศน
ศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบฐานรากบน
หิ น สามารถน าการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การทางกลศาสตร์ หิ น ในการ
ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างทางวิศวกรรมของฐานรากในมวลหิน
โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
538313

วิศวกรรมเหมืองแร่เบืองต้น
3(3-0-6)
(Introductory Mining Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค
วิ ธี แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ในปั จ จุ บั น ส าหรั บ อุ ต สาหกรรม
เหมืองแร่บนดินและใต้ดิน ทัศนศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษารู้วิธีและแนวปฏิบัติในการทาเหมืองแร่บนดินและ
เหมืองแร่ใต้ดิน สามารถนาความรู้ทางด้านธรณี เทคนิค กลศาสตร์หิน
ธรณีวิทยาและเทคโนโลยีสมัย ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและ
ประเมิ น เสถี ย รภาพของแหล่ ง แร่ บ นดิ น และใต้ ดิ น โดยตระหนั ก ถึ ง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
538314

กลศาสตร์หินสาหรับวิศวกรโยธา
4(4-0-8)
(Rock Mechanics for Civil Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
ระบบการจาแนกหินและมวลหิน การวิเคราะห์ความเค้น
และความเครี ย ด เกณฑ์ ก ารแตก เสถี ย รภาพความลาดชั น มวลหิ น
อุโมงค์ในหิน และฐานรากบนหิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษารู้วิธีการจาแนกหินและมวลหินเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมโยธา สามารถวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในมวล
หิน สามารถสร้างเกณฑ์การแตกจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ มี
ทักษะและความรู้ในการประเมินเสถียรภาพของความลาดชัน อุโมงค์
และฐานรากโดยตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
538315

กลศาสตร์หินสาหรับวิศวกรปิโตรเลียม
4(4-0-8)
(Rock Mechanics for Petroleum Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์พื้นฐานของหิน การ
จาแนกมวลหิน การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การแตก
ผลกระทบของความดันของไหล เสถียรภาพของหลุมเจาะ การทาไฮโดร
แฟลค การกักเก็บน้ามันและก๊าซในโพรงหิน และกลศาสตร์การขุดเจาะ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล
ศาสตร์ ข องหิ น สามารถจ าแนกมวลหิ น และวิ เ คราะห์ ค วามเค้ น
ความเครียดได้ สามารถพัฒนาเกณฑ์การแตกของหินได้ มีความรู้ในการ
ประเมินผลกระทบของความดันของของไหล และประเมินเสถียรภาพ

ของหลุมเจาะเพื่อนาทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยตระหนั ก ถึ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม และ
เศรษฐศาสตร์
538316

เทคโนโลยีปิโตรเลียมสาหรับวิศวกร
4(4-0-8)
(Petroleum Technology for Engineers)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 525204 กลศาสตร์ ข องไหล 1 และ 530211
กลศาสตร์วัสดุ 1
ความรู้ เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมปิ โตรเลี ย มส าหรั บ
วิศวกร ประกอบไปด้วย เครื่องมือ ระบบ การติดตั้ง ปฏิบัติการ และ
หลักการต่าง ๆ เทคโนโลยีด้านปิโตรเลีย มต่าง ๆ การสารวจ การขุด
เจาะ การผลิ ต การขนส่ ง การตลาด และกระบวนทางเคมี ใ น
อุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษามีความรู้เกี่ ยวกั บองค์ประกอบและขั้นตอนของ
อุต สาหกรรมปิ โ ตรเลี ย มส าหรับ วิศ วกร มี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
ปิ โ ตรเลี ย ม โดยตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม
538317

ธรณีฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Geophysics)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค
หลักการและข้อจากั ดของวิธีการสารวจธรณี ฟิสิกส์ การ
ส ารวจด้ า นคลื่ น ไหวสะเทื อ นแบบหั ก เห การส ารวจด้ า นคลื่ น ไหว
สะเทือนแบบสะท้อนกลับ การสารวจด้านไฟฟ้า การสารวจด้านค่าโน้ม
ถ่วง การสารวจด้านแม่เหล็ก การสารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานสารวจ
พื้นที่ก่อสร้าง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ถึงข้อจากัดของวิธีการสารวจธรณีฟิสิกส์
สามารถนาหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์และธรณีวิทยามาประยุกต์ใช้
ในแปลความหมายทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินได้ โดยตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
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538318

ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์
1(0-3-0)
(Geophysics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538317 ธรณีฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการประกอบด้วย การสารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหั ก เห การส ารวจด้านคลื่ น ไหวสะเทื อนแบบสะท้ อ นกลั บ การ
สารวจด้านไฟฟ้า การสารวจด้านค่าโน้มถ่วง การสารวจด้านแม่เหล็ก
การสารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานสารวจพื้นที่ก่อสร้าง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ ส ารวจธรณี ฟิ สิ ก ส์ ใ น
ภาคสนามได้อย่างถูกต้อง เก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สามารถ
วางแผนการสารวจธรณี ฟิสิก ส์ได้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการ
ส ารวจ โดยตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
538321

วิธีการศึกษาธรณีวิยาภาคสนาม
2(2-0-4)
(Geological Field Methods)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 538203 ธรณี วิ ท ยา และ 538204 ปฏิ บั ติ ก าร
ธรณีวิทยา
วิธีการศึก ษาธรณีวิทยาในภาคสนาม การจาแนกหินและ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาในภาคสนาม การบรรยายและเก็บตัวอย่าง
หิน การวัดการวางตัวของชั้นหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยา และการ
บันทึกข้อมูลการสารวจ การเขียนรายงานและสร้างแผนที่ธรณีวิทยา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถระบุ วั ต ถุ ประสงค์ ข องการส ารวจ
ธรณี วิ ท ยาภาคสนาม สามารถจ าแนกโครงสร้ า งทางธรณี จดจ า
หลักการจาแนก การบรรยายและวิธีการเก็บตัวอย่างหินได้ สามารถวาง
แผนการเก็ บข้อ มูล และใช้ อุป กรณ์ ในการเก็ บ ข้อมู ลภาคสนามได้ น า
ข้อมูลที่ได้มาเขียนรายงานการและสร้างแผนที่ธรณีวิทยาได้
538322

ธรณีวิทยาเกลือหิน
4(4-0-8)
(Rock Salt Geology)
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่

แนวคิดเรื่องการสะสมตัวของเกลือหิน การจาแนกแร่จาก
หิ น เกลื อ เทคโทนิ คของเกลื อ หิ น และเกลื อ หิ น กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ทั ศ น
ศึกษา 1 วัน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายแนวคิ ด เรื่อ งการสะสมตั วของ
เกลือหินและจาแนกแร่เกลือหินได้ จดจาลักษณะเฉพาะและการลาดับ
ชั้นของหิน เกลื อในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อของประเทศไทยได้ น า
ความรู้ไปปรับใช้ในงานด้านเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อมได้
538323

บรรพชีวินวิทยาเพื่อการสารวจธรณีวิทยา 4(4-0-8)
(Paleontology for Geologic Investigation)
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่
การกาเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจาแนกซากดึก
ดาบรรพ์ สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของหิน เทคนิคการสารวจ
ทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกดาบรรพ์ การลาดับชั้นหินและซากดึกดา
บรรพ์ดัชนีในประเทศไทย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษ าส าม ารถ จ าแ น ก ซ าก ดึ ก ด าบ ร รพ์ ร ะ บุ
สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของหินและซากดึกดาบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้ สามารถอธิบายถึงเทคนิคการสารวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกดา
บรรพ์ ระบุซากดึกดาบรรพ์ดัชนีของหินแต่ละยุคในประเทศไทยได้
538419

การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่
4(4-0-8)
(Mine Planning and Design)
วิชาบังคับก่อน : 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว
และ 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน
แนวคิดสาหรับการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ การ
เลือกเครื่องจักรกลหนัก การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การออกแบบในการ
ทาเหมืองแร่ การจัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณ ภาพและการซ่อม
บารุง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการออกแบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษารู้แนวคิดสาหรับการวางแผนและออกแบบเหมือง
แร่ สามารถนาความรู้ทางด้านการออกแบบในการท าเหมืองแร่ การ
จัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณภาพและการซ่อมบารุงมาประยุกต์ใช้
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ในการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่บนดินและใต้ดินโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์

วิศวกรรมธรณี โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

538420

เทคโนโลยีการทาเหมืองเกลือหิน
4(4-0-8)
(Salt Mining Technology)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 538319 กลศาสตร์หิ น และ 538320 ปฏิ บั ติ ก าร
กลศาสตร์หิน
หลักการของระบบการทาเหมืองสาหรับชั้นแร่บางและหนา
ข้อพิจารณาในการออกแบบโครงสร้างเหมือง การประเมินเสถียรภาพ
การวิเคราะห์ความเค้น และการพัฒนาทางเข้าและช่องเหมือง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ห ลั ก การการท าเหมื อ งเกลื อ และ
กระบวนการผลิ ต เกลื อ โดยตระหนั ก ถึ งผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและ
เศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ
การทาเหมืองเกลือแบบสูบน้าบาดาลเค็มกับเทคโนโลยีการละลายโพรง
เกลือ รู้หลัก การการพัฒนาทางเข้าและช่องเหมือง สามารถวิเคราะห์
ความเค้นและประเมินเสถียรภาพสาหรับช่องเหมืองและสามารถสืบค้น
ข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การทาเหมืองเกลือ

538422

กลศาสตร์หินชันสูง
4(3-3-9)
(Advanced Rock Mechanics)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 538319 กลศาสตร์หิ น และ 538320 ปฏิ บั ติ ก าร
กลศาสตร์หิน
ทฤษฎีเกี่ยวกับกลศาสตร์หินและวิ ศวกรรมธรณี ที่มา การ
ประยุกต์ใช้ ข้อจากั ดต่าง ๆ ของทฤษฎี การวิเคราะห์ความเค้น 3 มิติ
และ ความเครียดอินไฟไนต์ซิมอล ความเสีย ดทานของหิน ผลกระทบ
ของขนาด ผลกระทบตามกาลเวลา พฤติกรรมแบบสแตรนฮาร์เด็นนิ่ง
และสแตรนซ็อฟเท็นนิ่ง กลไกการเกิดรอยแยกในหิน การวัดและการ
ตรวจวัดผลสภาพความเค้นและคุณสมบัติในภาคสนาม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษารู้ทฤษฎีที่ เกี่ ย วกั บ กลศาสตร์หิ นชั้นสู ง สามารถ
พัฒนาสูตรและสมการที่เกี่ยวข้องกับความเค้นและความเครียดใน 3 มิติ
สามารถสอบเที ย บสู ต รและสมการโดยใช้ ข้ อ มู ล จากการทดสอบ
สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ผละกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์

538421

538423

การกักเก็บของเสียในชันหิน
4(4-0-8)
(Waste Disposal in Rock)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 538319 กลศาสตร์หิ น และ 538320 ปฏิ บั ติ ก าร
กลศาสตร์หิน
การวิเคราะห์และพิจารณาปัญ หาทางเทคนิคของการกั ก
เก็บของเสียในชั้นหินทั้งในรูปของแข็งและสารละลาย วิธีการสารวจหา
แหล่งสาหรับกักเก็บของเสีย การวิเคราะห์การแพร่กระจายของของเสีย
ในชั้นหิน การออกแบบการควบคุมและการตรวจวัดระบบการกั กเก็บ
ของเสีย กรณี ศึกษาของแหล่งกั กเก็ บที่มีประสิทธิภาพและงานวิจัยใน
ปัจจุบัน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนในการ
นาของเสียมาทิ้งในชั้นหิน สามารถสารวจแหล่งกักเก็บของของเสีย มี
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบแหล่งกักเก็บของเสียในเชิง

กลศาสตร์หินเกลือ
4(4-0-8)
(Rock Salt Mechanics)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 538319 กลศาสตร์หิ น และ 538320 ปฏิ บั ติ ก าร
กลศาสตร์หิน
ทฤษฎีและแนวคิดในการอธิบายพฤติกรรมและคุณสมบัติ
ของเกลื อ หิ น และวั ส ดุ ที่ มี ผ ลกระทบที่ ขึ้ น กั บ เวลา ทฤษฎี อี ล าสโต
พลาสติก วิสโคอีลาสติก วิสโคพลาสติก พฤติก รรมการเคลื่อนไหล
และการจาลองด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การออกแบบและวิเคราะห์
โครงสร้างใต้ดินในหินเกลือ หรือโพแทซ (เช่น เหมืองใต้ดิน โพรงกักเก็บ
น้าเกลือ โพรงกักเก็บ และที่ทิ้งของเสีย)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษารู้ ท ฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมและ
คุ ณ สมบั ติ ข องเกลื อ หิ น และหิ น ชนิ ด อื่ น ที่ มี ผ ลกระทบที่ ขึ้ น กั บ เวลา
สามารถจาลองพฤติกรรมของเกลือหินด้วยระเบีย บวิธีเชิงตัวเลขโดย
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อาศัยข้อมูลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อนามาใช้ออกแบบและ
วิ เคราะห์ โ ครงสร้ า งของเหมื อ งเกลื อ และเหมื อ งโพแทชได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ผละกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
538424

ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1
3 หน่วยกิต
(Special Problem I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมธรณี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถนาความรู้ด้าน
ธรณี วิ ท ยา ธรณี เทคนิ ค กลศาสตร์ หิ น และเทคโนโลยี ส มั ย ให ม่ ม า
ประยุ ก ต์ ใช้ ในการศึ ก ษาหรือ วิจั ย ปั ญ หาเฉพาะด้ านโดยตระหนั ก ถึ ง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถ
สรุปผลและอภิปราย และนาเสนอผลการศึกษาได้

538425

ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2
3 หน่วยกิต
(Special Problem II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมธรณี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถนาความรู้ด้าน
ธรณี วิ ท ยา ธรณี เทคนิ ค กลศาสตร์ หิ น และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม า
ประยุ ก ต์ ใช้ ในการศึ ก ษาหรือ วิจั ย ปั ญ หาเฉพาะด้ านโดยตระหนั ก ถึ ง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถ
สรุปผลและอภิปราย และนาเสนอผลการศึกษาได้

538426

หัวข้อศึกษาชันสูงในงานวิศวกรรมธรณี 1 3 หน่วยกิต
(Advanced Topics in Geological Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึ ก ษาหั วข้ อ ที่ น่ าสนใจในปั จ จุ บั น และพั ฒ นาการใหม่ ๆ
ทางด้านวิศวกรรมธรณี

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถนาความรู้ด้าน
ธรณี วิ ท ยา ธรณี เทคนิ ค กลศาสตร์ หิ น และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม า
ประยุ ก ต์ ใช้ ในการศึ ก ษาหั ว ข้ อ ที่ น่ าสนใจและพั ฒ นาการใหม่ ๆ ด้ า น
วิ ศ วกรรมธรณี โดยตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปผลและอภิปราย นาเสนอผล
การศึกษาได้ และส่งรายงานผลการศึกษา
538427

หัวข้อศึกษาชันสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2 3 หน่วยกิต
(Advanced Topics in Geological Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึ ก ษาหั วข้ อ ที่ น่ าสนใจในปั จ จุ บั น และพั ฒ นาการใหม่ ๆ
ทางด้านวิศวกรรมธรณี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถนาความรู้ด้าน
ธรณี วิ ท ยา ธรณี เทคนิ ค กลศาสตร์ หิ น และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม า
ประยุ ก ต์ ใช้ ในการศึ ก ษาหั ว ข้ อ ที่ น่ าสนใจและพั ฒ นาการใหม่ ๆ ด้ า น
วิ ศ วกรรมธรณี โดยตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปผลและอภิปราย นาเสนอผล
การศึกษาได้ และส่งรายงานผลการศึกษา
538428

โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1
3 หน่วยกิต
(Geological Engineering Senior Project I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาเฉพาะทางในงานวิศวกรรมธรณี การส่งเสริมให้
มี แ นวคิ ด ใหม่ ๆ การศึ ก ษางานที่ เกี่ ย วข้ อ ง การออกแบบเครื่ อ งมื อ
ทดลอง หรือออกแบบโปรแกรมเพื่ อใช้เฉพาะงาน การวางแผน การ
ทางาน การประเมินค่าใช้จ่าย และการกาหนดกรอบเวลาทางาน และ
การนาเสนอโครงการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนในการส่ ง เสริ ม ให้ มี
แนวคิดใหม่ๆ การศึกษางานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถวางแผนและ
เตรียมการนาเสนอโครงการได้
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538429

โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2
3 หน่วยกิต
(Geological Engineering Senior Project II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็ น โครงการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง จากวิ ช าโครงการศึ ก ษา
วิศวกรรมธรณี 1 การจัดหาข้อมูล เครื่องมือ และอุปกรณ์ก ารทดลอง
การดาเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลอง การเขีย นรายงาน และการ
นาเสนอผลงาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการการจัดหาข้อมูล
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารทดลอง นั ก ศึ ก ษาสามารถการด าเนิ น
การศึกษาค้นคว้าวิจัยและการนาเสนอโครงการได้

538430

ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล
4(4-0-8)
(Coastal Geology)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 538203 ธรณี วิ ท ยา และ 538204 ปฏิ บั ติ ก าร
ธรณีวิทยา
ภู มิ สั ณ ฐานและสภาพแวดล้ อ มบริ เ วณ ชายฝั่ ง ทะเล
ตะกอนและหิ น ที่ ส ะสมตามแนวชายฝั่ ง ทะเล การเปลี่ ย น แปลง
ระดับน้าทะเล อิทธิพลจากคลื่น พายุ และสภาพภูมิอากาศ การกร่อน
ของแนวชายฝั่ง และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาจดจ าภู มิ สั ณ ฐานบริ เวณชายฝั่ ง และอธิ บ าย
กระบวนการสะสมตัวของตะกอนและหินได้ อภิปรายถึงปัจจัยที่ทาให้
เกิดการกร่อนของชายฝั่งได้
538431

ธรณีวิทยาถ่านหิน
4(4-0-8)
(Coal Geology)
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่
การทั บ ถมของถ่านหิน อายุและการปรากฏของถ่ านหิ น
การจาแนก การเก็บตัวอย่างและการสารวจถ่านหิน อุทกธรณีวิทยาของ
ถ่านหิน การทาเหมืองถ่านหินและสิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาอธิ บ ายกระบวนการทั บ ถมของถ่ า นหิ น บอก
คุณสมบัติและจาแนกถ่านหินชนิดต่าง ๆ ได้ ระบุเทคนิคการสารวจและ
เก็บตัวอย่างถ่านหิน อธิบายสภาพอุทกวิทยาของแหล่งถ่านหิน สามารถ

ระบุแหล่งถ่านหินในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถ
อภิปรายเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการทาเหมืองถ่านหิน
538432

การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัติการ
4(4-0-8)
(Petroleum Drilling Practices)
วิชาบังคับก่อน : 538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมสาหรับวิศวกร
การวางแผนและออกแบบหลุ ม เจาะเบื้ อ งต้ น แผนและ
กิจกรรมการการขุดเจาะ สภาพแวดล้อมบนแท่นขุดเจาะที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ปัจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือบนแท่นขุดเจาะ การเจาะหลุม
เอียงและการเจาะหลุมแนวราบ ของเหลวในการขุดเจาะ ท่อกรุ การอัด
ซีเมนต์ ปัญ หาของหลุมเจาะ การประเมินหลุม เจาะ การเตรีย มหลุม
เจาะเพื่อการผลิต และภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะที่ซับซ้อน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษารู้การวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุม
เจาะเบื้องต้น นักศึกษาสามารถฝึกฝนกิจกรรมการขุดเจาะปิโตรเลียม
เชิงปฏิบัติการได้
538434

การเขียนรายงานสาหรับวิศวกรรมธรณี
2(2-0-4)
(Report Writing for Geological Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค
เทคนิ คการเขีย นสาหรับ วิศวกรธรณี รายงานปฏิ บัติ การ
รายงานการสารวจ การเขียนข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า
การสร้างตารางและภาพกราฟฟิค
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถระบุเทคนิคการเขียนและสามารถเขีย น
รายงานปฏิ บั ติ ก าร รายงานการส ารวจ การเขี ย นข้ อ เสนอโครงการ
รายงานความก้าวหน้า และให้ความสาคัญ กับการเขีย นรายงานอย่าง
ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ
538435

เทคนิคการนาเสนอสาหรับวิศวกรรมธรณี 2(2-0-4)
(Technical Presentation for Geological Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค

629
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

เทคนิ ค การน าเสนอส าหรับ วิศ วกรรมธรณี รูป แบบการ
นาเสนอ การเลือกหัวข้อและกรอบความคิด การเตรียมสื่อการนาเสนอ
การนาเสนอแบบปากเปล่า การตั้งคาถาม-ตอบคาถาม การอภิปรายกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถระบุเทคนิคการนาเสนอ สามารถเลือก
หัวข้อและกาหนดรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง สามารถ
เตรียมสื่อการนาเสนอที่น่าสนใจ สามารถนาเสนอปากเปล่า และเป็น
ผู้นาการอภิปรายกลุ่มได้
538495

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา กระบวนการ
และขั้น ตอนของสหกิ จ ศึก ษา ระเบีย บข้อบั งคั บที่ เกี่ย วข้องกั บสหกิ จ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธี ก ารเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน ทั ก ษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานที่จาเป็นสาหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก รระบบบริห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด
กระบวนการและขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา ตลอดจนระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และการ
เขียนรายงานวิชาการ
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัว
สู่สังคมการทางาน

538496

สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิ จ กรรมการสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึก ษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
538497

สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 538491 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
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ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้ น ส่ วน หรือ กระบวนให้ ต รงกั บ หน้ า ที่ ก าร
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับ แผนให้ เหมาะกับ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
538498

สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 538492 สหกิจศึกษา 2
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิ จ กรรมการสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึก ษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรม
ไปใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ระบุและวิเคราะห์ปัญหา
และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการลงทุน
2. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
4. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
5. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
6. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
7. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. พัฒนาช่องทางอาชีพ
9. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
538499

โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณี
9 หน่วยกิต
(Geological Engineering Professional Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมธรณี โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ยวข้องกั บสาขาวิชา
วิศวกรรมธรณี โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมธรณี ม า
ประยุกต์ใช้ในการทาวิจัย หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรม
539203 อิเล็กทรอนิกส์
4(4-0-8)
(Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน วงจรเชิงเส้ นและไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์วงจรไบโพลา
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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
4(4-0-8)
(Microprocessor and Applications)
วิชาบังคับก่อน : 423207 การออกแบบทางดิจิตอลหรือ
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
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
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
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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 ส์ก าลัง
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 การวัดคลื่น
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
539310 โฟตอนนิกส์
4(4-0-8)
(Photonics)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
คุณ สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต คุณ สมบัติของแสงเชิงคลื่น
และโฟตอน การแทรกสอด การเลี้ย วเบน โพลาไรเซซั่ น การเกิดภาพ
เส้นใยนาแสง ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ โฟตอนดีเท็คเตอร์ และตัวอย่าง
การท างานของระบบเชิ งแสง เช่ น กล้ อ งถ่ า ยรู ป สแกนเนอร์ และ
เซ็นเซอร์เชิงแสงเป็นต้น
539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขันสูง 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
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539499 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4(0-8-4)
(Electronic Engineering Project)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงงานหรือปัญ หาที่น่าสนใจในสาขาต่า งๆทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงการจะต้องสาเร็จ
ในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบ
ปากเปล่า
539402 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขันสูง 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
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
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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
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 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบืองต้น 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)
ข้อมูลเบืองต้น
(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
พื้นฐานการออกแบบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมื อที่
ใช้ในทางอุตสาหกรรม หัวข้อประกอบด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาสาหรับ
ใช้ในการควบคุมไฟฟ้ากาลัง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนาสาหรับวงจรจุดชนวน
เครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ แหล่งจ่ายไฟ ออปแอมป์
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ระบบควบคุมแบบเปิดและแบบป้อนกลับ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า และ
อุปกรณ์รับข้อมูลออก
539481 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
อิเล็กทรอนิกส์ 1
(Advanced Topics in Electronic Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา
ของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
539482 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรม
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 โดยต้องส่ง เอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษา
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 บข้อบังคั บที่เกี่ย วข้องกั บสหกิจศึกษา
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
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
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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
ปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
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
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
เพื่อทาการประเมิ นผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน 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 ทรอนิก ส์โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกั บ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่ง
ที่มีอยู่แล้ว ให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีก ารเขีย น
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า

539601 คณิตศาสตร์ขันสูงสาหรับวิศวกรรม
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 การวิเคราะห์เชิ งซ้อน 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
4(4-0-12)
(Statistics for Engineers)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
พื้นฐานความรู้ทางสถิติสาหรับวิศวกรและการใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ท างสถิติ ตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
แจกแจงความน่าจะเป็น ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงของตัวสถิติ การ
ประมาณค่าในช่วง ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและค่า
สหสัมพันธ์
539605 วิธีคานวณสาหรับแม่เหล็กไฟฟ้า
(Numerical Electromagnetics)
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4(4-0-12)

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
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 เซ็นเซอร์พีเอ
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 และการประยุกต์ระบบ
การไหลจุลภาคและแลปออนอะชิพ ประกอบด้วย การไหลของอนุภาค
ในช่องไหลจุลภาค ปรากฏการณ์อิเล็กโตรไคเนติกส์แ ละอิเล็กโตรไฮโดร
ไดนามิ ก ส์ การไหลเนื่ อ งจากแรงตึงผิ ว ขั้น ตอนการตรวจวัด โมเลกุ ล
ชีวภาพ เช่น การคัดแยก การตรวจวัด และการเตรียมสารตัวอย่าง 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
คุณสมบัติเฉพาะของเซ็นเซอร์ 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
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ความเครีย ด ความดัน อัตราไหล ระดับเสีย ง ความชื้น และ อุณ หภูมิ
เป็นต้น วัสดุและเทคโนโลยีสาหรับสร้างเซ็นเซอร์
539617 เซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ
4(4-0-12)
(Chemical sensors and biosensors)
วิชาบังคับก่อน : 539309วิศวกรรมเซ็นเซอร์ หรือ
539616เซ็นเซอร์ทางกายภาพ หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทนาเซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ หลักการวัด วัสดุสาหรับ
ตรวจวัด เซ็นเซอร์ที่ ใช้หลัก การวัดการน าไฟฟ้ าและค่าเก็ บประจุ ชุ ด
ทดสอบแอลเอฟเอ, เซ็นเซอร์ที่ใช้หลักการเชิงกล, เซ็นเซอร์ทางไฟฟ้า
เคมี, เซ็นเซอร์เชิงแสง, อิมมูโนเซ็นเซอร์, เซ็นเซอร์สาหรับตรวจวัดดีอ็น
เอ, เซ็นเซอร์อาร์เรย์ , ระบบวิเคราะห์ท างเคมีระดับจุลภาค และการ
ประยุกต์
539618 นาโนอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น
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 วิศวกรรมไมโครเวฟขันสูง
(Advanced Microwave Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

4(4-0-12)

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
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
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539631 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารขันสูง
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
อกลูปแบบชักค่าดิจิทัล การล็อกที่ไม่ปกติ การสังเคราะห์ความถี่จาก
เฟสล็อ กลูป การมอดูเ ลตและดีม อดูเ ลตด้ว ยเฟสล็อ กลูป และการ
ประยุกต์ใช้งานเฟสล็อกลูป
539634 การออกแบบออสซิลเลเตอร์และ
วงจรขยายสัญญาณความถี่สูง

4(4-0-12)

(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
539635 ระบบสื่อสารขันสูงสาหรับระบบขนส่ง
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)
ระบบสื่อสารขันสูง
(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 าณ 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 าห นด
ระบบสื ่อ สาร การเขีย นโปรแกรมภาษาไพธอนส าหรับ ก าหนด
ระบ บสื ่อ สาร การท ดลอ งขอ งเท คโนโลยีซ อ ฟต์แ วร์ก าหน ด
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ระบบสื ่อ สาร การวิเคราะห์ป ัญ หาและแก้ไขปัญ 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 การเกิ ดภาพ
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
539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบืองต้น
(Introduction to Wave Optics)
วิชาบังคับก่อน : 539651 ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์

4(4-0-12)

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 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบืองต้น
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 คุณสมบัติการแปลง ฟูริเยร์ของเลนส์ การเกิดภาพ
การวิเคราะห์ระบบแสงอาพันธ์เชิงซ้อน การตอบสนองทางความถี่ของ
ระบบถ่ายภาพแบบอาพันธ์และไม่อาพันธ์ที่ขีดจากัดการเลี้ยวเบน และ
ความคลาดและผลของความคลาดต่อการตอบสนองทางความถี่
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 หลักการทางานและการประยุกต์ของอุปกรณ์ ทางแสงแต่ละ
ชนิด การเลือกใช้อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตัวอย่างการ
ออกแบบระบบทางแสงเพื่อการใช้งานในทางชีวการแพทย์
539656 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical Interference)
วิชาบังคับก่อน : 539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบื้องต้น
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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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
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
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กล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตอะคูสติก ระบบถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
แบบใช้คุณสมบัติการแพร่กระจายของแสงและแบบใช้คุณสมบัติอาพันธ์
ของแสง รวมถึงเลเซอร์เพื่อการรักษาชนิดต่าง ๆ
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
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
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
539674 เทคโนโลยีขันสูงทางด้าน
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
เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ นั ก ศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งส่ ง
รายงานในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
539675 เทคโนโลยีขันสูงทางด้าน
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
เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ นั ก ศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งส่ ง
รายงานในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
539676 เทคโนโลยีขันสูงทางด้าน
4(4-0-12)
อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 3
(Advanced Technologies in Electronics and
Photonics III)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒ นาขั้นสูงของ
เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ นั ก ศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งส่ ง
รายงานในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
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
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บทความวิชาการ ทักษะการนาเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาจะได้รับ
มอบหมายให้เขียนบทความหรือรายงานทางวิชาการ และนาเสนอบทความ

540201 สถิติสาหรับวิศวกร
3(2-3-7)
(Statistics for Engineer)
539751 หลักการสาคัญทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์
4(4-0-12) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนาเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
(Principles of Optoelectronics)
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจงแบบไบโนเมีย ล แบบปัวซอง และ
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง เช่น การแจกแจงแบบปกติ
โดยความเห็นชอบของสาขา
คุณ สมบัติทางไฟฟ้าและคุณ สมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวนา แบบเอกซ์โปเนนเชีย ล ทฤษฎีก ารชัก ตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่ น การ
รอยต่อพีเอ็น ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ไดโอด สัญญาณรบกวนและการ ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การฟิตข้อมูลและ
วัดความเข้มแสง โฟโตไดโอด มอดยูเลเตอร์และสวิตช์ทางแสง ท่อนา สหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ
แสง เส้นใยนาแสง และเซ็นเซอร์เส้นใยนาแสง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1.
จ าแนกชนิ ด ของข้ อ มู ล และรู ป แบบการแจกแจงข้ อ มู ล ได้
539752 ทัศนศาสตร์เชิงคานวณ
4(4-0-12)
ตั้งสมมติฐานและพิสูจน์สมมติฐานทางสถิติเบื้องต้นได้นาเสนอข้อมูลเชิง
(Mathematical Optics)
สถิติในรูปแบบตารางและแผนภาพได้อย่างเหมาะสมใช้ซอฟท์แวร์เชิง
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์และการคานวณ เพื่อศึกษา พาณิชย์ช่วยนาเสนอข้อมูลและพิสูจน์สมมติฐานทางสถิติเบื้องต้นได้
หรือประยุกต์ความรู้ทางทัศนศาสตร์ เทคนิคการคานวณทางคณิตศาสตร์2. มีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
โดยใช้ Matlab การคานวณในหัวข้อที่เกี่ ยวข้องกับการแปลงฟูริเยร์ การ3.
4(4-0-8)
คานวณการเคลื่อนที่ของคลื่น เลนส์บางแสง การประมวลผลภาพ สถิติและ 540202 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล
(Heat
and
Fluid
Technology)
การกระจาย การจาลองแบบมอนติคาร์โล การค้นคืน และเวฟเลท
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
นิยามความร้อนและของไหล ความจุความร้อน หน่วยวัด
539753 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติ
4(4-0-12)
แหล่งกาเนิดความร้อน การเผาไหม้ (ของแข็ง ของเหลว และก๊ าช) กฏ
ทางแสงของวัสดุ
ข้อที่ 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ วงจรเครื่องความร้อนและเครื่อง
(Electrical and Optical Properties of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โดยความเห็นชอบ ท าความเย็ น การถ่ า ยเทความร้ อ น (การน า การพา การแผ่ รั ง สี )
อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน การไหลของของไหล และการขับเคลื่อนของ
ของสาขาวิชา
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของวั ส ดุ ส ารกึ่ ง ตั ว น าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ไหล การระบายความร้ อ นในอุ ป กรณ์ ข้ อ ควรคิ ด ในการออกแบบ
โครงสร้ า งผลึ ก พั น ธะระหว่ า งอะตอม และความไม่ ส มบู ร ณ์ ข อง อุปกรณ์เกี่ยวกับความร้อน
โครงสร้ า งผลึ ก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
คุณ สมบั ติท างไฟฟ้ า และคุ ณ สมบั ติ ท างแสงของวัส ดุ คุณ สมบั ติข อง
1. คานวณเกี่ยวกับกระบวนการและวัฏจักรเชิงความร้อน
โลหะ ฉนวน ฟิล์มบาง สารกึ่งตัวนา เกนและแควิตี้ เลเซอร์ คุณสมบัติ
ไม่เชิงเส้น และคุณสมบัติอิเล็กโตรออปติกส์ของวัสดุ
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2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หน้าที่การทางานและเชื่อมโยงเข้า
กับปัจจัยและข้อจากัดต่างๆ ของมนุษย์
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางการยศาสตร์เพื่อ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี รู ป แบบที่ เ หมาะสม สะดวก
ปลอดภัยต่อการใช้งาน

2. อธิบายหลักการของกฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของเทอร์โม
ไดนามิกส์
3. เขียนและอธิบายความหมายของสมการควบคุมการไหลและ
ความร้อนพร้อมทั้งประยุกต์กับปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการ
ไหลและความร้อน
4. แก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน
5. วิเคราะห์มิติเพื่อแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ของไหลและความ
ร้อน
6. ออกแบบระบบและเลือกใช้เครื่องสูบเครื่องเป่าได้อย่าง
เหมาะสม
540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบืองต้น
2(1-3-5)
(Computer for Basic Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เบื้องต้น ตลอดจนการศึกษาการใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การสร้างและนาเสนองาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การออกแบบเบื้องต้นได้
2. นักศึกษาสามารถสามารถนาข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อไปใช้
ในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้
3. นัก ศึก ษาสามารถออกแบบชิ้ นงานที่เหมาะสมกั บ การใช้งาน
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายข้อบังคับได้
540301 การยศาสตร์สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Ergonomics for Product Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการทางการยศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
ปัจจัย และข้อจากัดต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อช่วยการออกแบบผลิตภัณ ฑ์
ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้งาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางการยศาสตร์ได้

540400 วิศวกรรมย้อนรอย
3(3-0-6)
(Reverse Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการด้านวิศวกรรมย้อนรอยได้
2. นัก ศึ ก ษาสามารถสามารถน าข้อ มู ลปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องเพื่ อ น า
ประยุกต์ใช้กับหลักการของวิศวกรรมย้อนรอยได้
3. นักศึกษาสามารถศึกษาและออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับการ
ใช้ ง านด้ ว ยหลั ก การด้ า นวิ ศ วกรรมย้ อ นรอย โดยอยู่ ภ ายใต้
กฎหมายข้อบังคับได้
551101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-7)
(Engineering Graphics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การ
อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การกาหนดมิติและการเผื่อในงาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม การเขีย น
ภาพร่างด้วยมือเปล่า
551102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
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4(2-6-10)

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
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
4(4-0-8)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
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
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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 พืนฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
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
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 เครื่ อ งจั ก ร
เครื่องจักรที่มีระบบควบคุมเชิงตัวเลขการปรับปรุงคุณภาพผิวและการ
เคลือบผิว หลักการเบื้องต้นของการคิดต้นทุนกระบวนการผลิตพร้อม
การฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิต
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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
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)
พิกัดความเผื่อของชินงาน
(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 การอ่า นและการ
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 การออกแบบชินส่วนเครื่องจักร
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
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
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แปรงถ่านและมอเตอร์สปิดเดิล ระบบไฮดรอลิก และไฮดรอลิกไฟฟ้ า
ระบบนิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้า

อุปกรณ์และวงจรอิเล็ก ทรอนิกส์ ตัวตรวจจับและตัวขับเร้า
การประมวลผลสัญญาณ การส่งสัญญาณและข้อมูล ระบบแสดงผลข้อมูล

551303 การสั่นและแบบจาลองระบบ
4(4-0-8)
(Vibration and System Modeling)
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม
การวิเคราะห์ และแบบจ าลองระบบทางกล ระบบไฟฟ้ า
ระบบของไหล-ความร้อน ระบบไฮดรอลิก ส์ ระบบนิวเมตริกส์ 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

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

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
วิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนที่กลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง

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

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
551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics System)
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า

4(4-0-8)

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
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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

วงจรดิจิตอล ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบของการมองเห็น
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมตาแหน่งของสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ ปฏิ บั ติ ก ารระบบควบคุ ม เชิ ง ตั ว เลขด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ก าร
ออกแบบระบบควบคุมสาหรับมอเตอร์ไฟฟ้า
551450 หุ่นยนต์เบืองต้น
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

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

551452 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล
4(4-0-8)
(Mechanical Engineering Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่ทันสมัยที่ใช้
อยู่ในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลที่ใช้
ในการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทารายงานและการนาเสนอ
ของนักศึกษา

551440 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
2(1-3-5)
(Mechatronics Engineering Laboratory III)
วิชาบังคับก่อน : 551341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2

551453 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
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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
551457 การเขียนแบบเครื่องกล
(Mechanical Drawing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

4(4-0-8)

ศึกษาการเขียนแบบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบเครื่องกล
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางเครื่องกล การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
การเขียนแบบทางเครื่องกล
551458 การเขียนแบบไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Drawing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึ ก ษาการเขี ย นแบเฉพาะทางด้ า นการเขี ย นแบบไฟฟ้ า
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางไฟฟ้า การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปการ
เขียนแบบทางไฟฟ้า
551459 การเขียนแบบอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Drawing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึ ก ษาการเขี ย นแบบเฉพาะทางด้ า นการเขี ย นแบ บ
อุตสาหกรรม ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางอุ ตสาหกรรม การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม
551460 การใช้เครื่องมือกล
4(4-0-8)
(Mechanical Tool)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือกล ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่ องความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลต่าง ๆ
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
551462 การใช้เครื่องมือในอุตสาหกรรม
(Industrial Tool)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
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4(4-0-8)

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมืออุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษา
เรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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
551464 หัวข้อศึกษาขันสูงทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
เมคคาทรอนิกส์
(Advanced Topics in Mechatronics Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้ อซึ่งเป็ นที่ ส นใจในขณะนั้ น หรือการพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่างๆ 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
(Mechatronics Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

4(0-12-12)

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
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิจศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิ คในการสมัครงานอาชีพ 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: รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
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

652
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

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
581201 Probability and Statistics
for Material Engineer
3(3-0-6)
Prerequisite:103101 Calculus I
Elements of Probability, Random Variables,
Discrete Probability Distributions, Continuous Probability
Distributions, The Normal Distribution, Descriptive Statistics,
Statistical Estimation and Sampling Distributions, Inference
on a Population Means, Discrete Data Analysis, Simple
Linear Regression and Correlation, Reliability analysis and
Life Testing, Design of experiment case studies.
Learning outcomes
After the course, the students should be able to
differentiate the probability and statistical means. They
must also apply the knowledge of probability and statistical
for the engineering works and interpretations.
581202 Modeling and Simulation
for Material Engineer
4(3-3-8)
Prerequisite: 523102 Computer Programming and
581341 Design Formula for Engineers
Introduction computer programming, function and
parameters, Basic Simulation Modeling, Modeling Complex
Systems, Simulation Software, Input Data Modeling, Output
Data Analysis, Model Verification and Validation, Simulation
workshops

Learning outcomes
The student having the ability to generate the
computer based simulation based on the engineering design
formulation is the main outcome of the subsject. Student
with understanding the big data management is also the
outcome of this course.
581203 Numerical Methods
for Material Engineer
3(3-0-6)
Prerequisite:103105 Calculus III and
523102 Computer Programming
Numerical for computation in computer systems,
Non-linear equations, linear equations, finite difference
method, eigenvalue and eigenvector of symmetric matrices,
polynomial approximation, numerical differentiation and
integration, curve fitting, method of least square, computer
applications.
Learning outcomes
Engineer who can transform non-linear equation
into linear one for the engineering works is the main
outcome from this course. They also can fit the
experimental data into mathmetical equations and then
applying the equation to the engineering work
581210 Fundamental of Material
in Engineering Design
2(2-0-4)
Prerequisite : none
Origin of materials, Basic mechanical properties
and testing of materials, material processing, principle of
material selection, criterial in engineering design and
material choices, case study discussion and plant visit.
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Learning outcomes
Students be able to use the material properties
and processing criterion as a tool for selection of material in
the design application. They can also rationalize between
best and worst material candidates in the product design.
581211 Thermodynamic and Heat
Transfer for Material Engineer
3(3-0-6)
Prerequisite :105101 Physics I
Introduction to thermodynamics, First law of
thermodynamic, Second law of thermodynamics,
Conductive heat transfer, Convective heat transfer,
Radiation heat transfer, Thermodynamic and heat transfer
applications in material engineering designs.
Learning outcomes
Engineers with deep understanding in the
thermodynamics and heat transfer concept for the product
and process design is the main outcome of the course.
They also can be apply the theories for mold design
process.
581212 Engineering Rheology
4(3-3-9)
Prerequisite :105101 Physics I and 103102 Calculus II
Reviewing of continuum mechanics, Viscometric
and elongation flow of viscoelastic material, Microstructural
models and models based on molecular considerations,
Effects of pressure and temperature, Viscoelastic solids.
Nonlinear integral and rate theories, Classical linear theory;
relaxation and compliance moduli, Flow in channel,
Laboratory works corresponding to the in-class lecturing.
Learning outcomes
Student be able to correlate between the
rheological behavior of material and material engineering

design especially for those molding design. They also can
apply the rheological engineering concept in the material
processing.
581231 Material Properties and Testing I
4(3-3-9)
Prerequisite :581210 Fundamental of Material in Engineering Design
Crystal structures; defect, interface, Phase
diagrams, Gain and microstructure, solidification of
materials, solid state transformation, Mechanical behavior of
materials, Practical work on materials testing corresponding
to the topics offered.
Learning outcomes
Student be able to correlate between the
microstructure and macro properties of metal and ceramic
materials.They should understand the phase transformation
of the materials. They can perform and analyse the testing
of the materials.
581232 Material Properties and Testing II
4(3-3-9)
Prerequisite :581210 Fundamental of Material in Engineering Design
Polymer chemistry, morphology of polymer, solid
state of polymer, rheological properties on polymer,
fundamental properties of polymer blends and fiber
reinforced polymers, Practical work on materials testing
corresponding to the topics offered.
Learning outcomes
Student be able to correlate between the
microstructure and macro properties of polymeric based
materials.They should understand the phase transformation
of the materials. They can perform and analyse the testing
of the material.
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581233 Material Processing I
4(3-3-9)
Prerequiite :581231 Material Properties and Testing I
Classification of metal forming, Foundry
engineering, die casting, powder technologies and
processing, Principles and equipment in ceramic processing,
slip die casting, die press, Advance processing for metal and
ceramic; extrusion and injection molding, Post processing
and treatment of metal and ceramic products, Practical
workshops on metal and ceramic processing.
Learning outcomes
Student be able perform the matal and ceramic
materials processing. They should also understand the
important of post processing of metal and ceramic product.
They can have hand-on experiences on process of the
products made from metal and ceramic materials
581234 Material Processing II
4(3-3-9)
Prerequisite : 581232 Material Properties and Testing II
Introduction of polymer rheology and processing,
material selection and design in polymer processing,
Primary processed; extrusion, injection, compression,
Secondary fabrication processes; thermoforming, blow
molding, blown film, film casting, rubber and composite
processing, Practical workshops on polymer processing.
Learning outcomes
Student be able perform the polymeric based
materials processing. They should also understand the
prime processing methods of polymeric materials. They can
have hand-on experiences on transforming the polymeric
materials into the products.
581235 Statistical Process Control
for Material Engineer

3(3-0-6)

Prerequisite :581201 Probability and Statistics for Material Engineer
Quality improvement in modern business, The
DMAIC process, Methods SPC, Control charts and
interpretations, Process measurement systems and
capability analysis, Design of experiment and analysis,
Workshop on industrial SPC applications.
Learning outcomes
Student must be able to perform the statistical
control in the industrial process. They must also used the
right statical tools to analyse to process capability. They
must be able to perform the experimental of desigh to
verify the significant effect of the industial process.
581236 Sensors and Control Systems
4(3-3-9)
Prerequisite : 529292 Electrical Engineering and
581233 Material Processing I
Or 581234 Material Processing II
Principles of sensors and measurement, sensors in
processing equipment, control circuits and amplification,
Engineering with control systems, logic gate, PLC,
pneumatic, hydraulic, PID control systems, Failure
inspection of machine controllers. Workshops on the
machine sensors and controlling systems.
Learning outcomes
Student can choose the right sensor to measure
the processing parameters. They must also be able to
evaluate and identify the control systems used in the
material processor. They must be able to design the basic
control systems for simplest machine.
581237 Material Innovation Engineering
3(3-0-6)
Prerequisite: 581343 Material Selection for Design Engineering
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Environmental stress in material engineering,
Extreme environments and applications, Failure of material
in extreme conditions, Material properties and selection in
extreme environment, Material innovation and design for
ultimate environmental applications, Discussion and
presentation on the current design and innovation of
material for ultimate goals.
Learning outcomes
Student should understand the contrains of
material in the extreme conditions. They can choose the
right materials for designing the products used in the
extreme environmentals. They also be able to rationalize in
the innovation and design of the materials on the desired
conditions
581238 Fiber Reinforced Material Engineering 3(3-0-6)
Prerequisite :none
Science and Technology of Fiber Reinforced
Materials, Material Selection for Design, Process Selection,
Engineering Design with Fiber Reinforced Materials, Quality
Control and Safety and Repairing of Fiber Reinforced
Materials.
Learning outcomes
Student should have the understanding on the
science and technology of fiber reinforced material, choose
the right raw materials and production process in the design
process of the fiber reinforced products, understanding the
engineering design principles of the fiber reinforced
products, establishment of the quality control for the
production, safety awareness and work control for the fiber
reinforced manufacturing process and design the right
method for repairing the fiber reinforced pieces.

581261 Junior Design Study
1(0-3-2)
Prerequisite : none
Workshop and group/ individual brain-storming on;
Natural inspiration of industrial design, Creativity challenge,
Opportunity identification, Mega trend driving creativity,
Ideal selection, Function oriented design.
Learning outcomes
Students must have the inspiration on the design.
They also understanding on the process of design for the
business purpose.
581341 Design Formula for Engineers
2(2-0-4)
Prerequisite : none
Study and understanding formulas of; rheology,
thermodynamic and heat transfer formulas for material
design engineering, mechanical formula for part design,
essential formula for material processing machine design,
case study and workshop.
Learning outcomes
Student be able to transform the rheology,
thermodynamic and heat transfer formula to the material
design and processing. They should use the mechanical
formula of materials to the product design.
581342 Innovation and Design
for Engineers
2(1-2-4)
Prerequisite : none
Innovation and Design, Differentiation
between Innovation and Re-engineering, Innovation and
Intellectual Properties, Think out the box, Engineering
Design Fundamental, Prototyping, Material and
Manufacturing selection and Workshops.
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Learning outcomes
After finishing this course, student should have
fundamental engineering aspect on innovation and design.
They also can differentiate between the original design and
re-engineering. They will aslo value the innovation and
intellectual properties right. Moreover, they should have
the encouragement to have “ think-out-the box” mind.
Engineering design, prototyping and right choice for material
and manufacturing processes are the obvious outcome for
graduated students.
581343 Material Selection for
Design Engineering
4(3-3-9)
Prerequisite : none
Engineering Design Process, Engineering Materials
and Properties, Materials Selection Chart and Constrain,
Shape Factors, Processing and Design, Multiple Constrain
and Compound Objectives, Industrial Design, Cost Criterion,
Case Studies and Workshop on material selection and
design engineering.
Learning outcomes
Succeed student from this course will have the
understanding the whole process on material selection and
design principles including; engineering design process,
relationship between engineering materials and properties
and product shape, understanding processing and design,
specifying multiple constrain and compound objectives for
product design, understanding on the industrial process
design and unit cost and test yourself by case study
throughout the learning process.
581344 Molding Design
4(3-3-9)
Prerequisite : 581341 Design Formula for Engineers

Cast mold design; mold materials, melt rheology
of metal, gating design, heat transfer and solidification,
defect correction, Injection mold design; machine
specification, economic aspect of mold, mold components,
runner and gate design, cooling and shrinkage design,
ejector and mold maintenance, Workshops on mold design.
Learning outcomes
Student must perform the mold design for
frabrication the products from metal, ceramic and
polymeric materials. They also can construct the mold used
for injection molding processes.
581345 Eco Design for Engineer
3(2-3-7)
Prerequisite :581343 Material Selection for Design Engineering
Methodology for materials selection, Influence of
product-design and manufacturing methods, Environmental
aspects on manufacturing methods, Recycling and life-cycle
analyses, Methods for design of processes and products
with regard to reuse and recycling, Methods for recovery of
materials and environmental, Workshop and group
presentation on Eco design project.
Learning outcomes
Student be able to select, design, and
manufacture the Eco type products. They can also present
the aspect of environment and recycling of the eco
products. They be able to do the step-by-step rationalize
on the eco design product and the chosen materials.
581346 Product Design for Engineers
3(3-0-6)
Prerequisite : none
Product Design Process, Sketching Drawing and
Prototyping, Reverse Engineering, Materials and Processes
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for Product Design, Design Team, Cost Analysis and Design
Workshop.
Learning outcomes
Enrolled students from this course will have the
understanding on the product design process and how to
do the sketch drawing and prototyping. They also can apply
the process of reversed engineering for the product design.
They will able to choose the best material and processes
candidates for product design. They must understand the
composition and the advantages of team design. Able to do
the cost analysis for the designed product is a must. Finally,
the hand on experiences must be implemented.
581352 Entrepreneurship for Engineers
3(2-3-7)
Prerequisite : none
Marketing Planning, Production Process Planning,
Organization Planning, Financial Planning, Accounting
Planning, Entrepreneurial Workshop
Learning outcomes
After finishing the course, the students should be
able to perform the evaluation process for their new startup business. They also can evaluate the possibility of the
new business in the real situations.
581353 Project Feasibility Analysis
and Valuation
3(2-3-7)
Prerequisite : none
Project feasibility analysis and valuation overview,
Analyzing an investment opportunity, Anatomy of financial
model, Market analysis; using market metrics to analyze
demand, Projecting income; positive cash flows, Projecting
expenses; Negative cash flows, 8 Performing sensitivity

analyses, Methods of valuing project and valuation on case
study, Workshops and group presentation.
Learning outcomes
At the end of the study, the student should be
give the analysis and valuation result for the new business
project with suggested financial model, marketing strategy,
cash flow and value of the project.
581354 Supply Chains and Logistic Management 3(3-0-6)
Prerequisite : none
Introduction and overview, Single-warehouse,
single-product deterministic inventory models; Constant
demand, infinite horizon, Single-warehouse, multi-product
inventory model and multi-retailer models, Time-varying
demand, Stochastic inventory models: Newsvendor models,
Supply contracts, Stochastic inventory models: Multi-period,
finite horizon, Pricing models, Bullwhip effect, Vendormanaged inventory, Workshop and group brainstorming and
presentation.
Learning outcomes
After finish this course, the students must be able
to make the right decision in term of type of warehouse,
inventory, supply contact and price of their and/or assigned
manufacturing process.
581361 Senior Design Study
1(0-3-2)
Prerequisite : 581261 Junior Design Study
Start-up and S-curve businesses, Business
feasibility on the designed items; Customer driven and
marketing; Material and process selection, Organization
management, Finance and accounting analysis, Project
presentation.
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Learning outcomes
Students should be able to correlate
between design and business. They must be able to
present the business opportunity of their design.
581401 Advanced Fiber Reinforced
Composite Engineering
3(3-0-6)
Prerequisite : none
Engineering with fiber reinforced materials, Material
selection in engineering fibers, Manufacturing processes for
engineer fiber reinforce composite, Engineering design with
fiber reinforced materials, Product processing and
economic, Quality control, Product safety and repairing of
advanced fiber reinforced materials.
Learning outcomes
Student should have the deep and advance level
of understanding on engineering design of fiber reinforced
material, choose the right raw materials and production
process in the design process of the fiber reinforced
products, understanding the engineering design principles of
the fiber reinforced products, establishment of the quality
control for the production, safety awareness and work
control for the fiber reinforced manufacturing process and
design the right method for repairing the fiber reinforced
pieces.
581402 Carbon Fiber Reinforced Composite
3(3-0-6)
Prerequisite : none
Engineering with Fiber Reinforced Materials,
Material Selection in Carbon Fiber, Manufacturing Process of
Carbon Reinforce Materials, Engineering Design with Carbon
Reinforced Materials, Production Process and Economic,

Quality Control and Safety and Repairing of Carbon
Reinforced Materials.
Learning outcomes
Enrolled students from this course will have the
understanding the engineering of fiber Reinforced materials,
material selection in carbon fiber and manufacturing
process of carbon reinforce materials. They also can
proceed with engineering design with carbon reinforced
materials. Evaluation and analyzing the production process
and economic and the Quality control and safety are
aimed. They can access the right method for repairing of
carbon reinforced materials.
581403 Material Engineering in Medical Devices 3(3-0-6)
Prerequisite : none
Clinical problems requiring implants for solution,
Principles of implant design/ design parameters, Missing
organ and its replacement, Criteria for materials selection,
Tissue engineering: scaffolds and tissue engineering,
Biocompatibility: local and systemic effects, Design
specifications: tissue bonding and modulus matching,
Degradation of devices: corrosion and wear, Federal
regulation of devices, Group project and presentation.
Learning outcomes
Graduates from this course will have the
understanding the special requirement on materials used in
the medical applications and material selection. They also
can perform the material design for the impant applications.
581404 Plastic Mold and Die Design
Prerequisite : 581212 Engineering Rheology and
581234 Material Processing II
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4(3-3-9)

Equation of flows for design, die with circular exit,
die with slit exit, annular die, plastic mold design; runner,
gate, cooling, ejector and mold shrinkage. Workshops and
hand-on designing project.
Learning outcomes
The graduates must design the plastic extrusion
die for the given product and plastic material. They also
design the mold for placation injection process for the given
product and polymeric material.
581405 Quality Assurance
3(3-0-6)
Prerequisite : 581201 Probability and Statistics for
Material Engineer
Introduction to quality, Quality improvement
techniques, Control charts for variables, Six-sigma quality,
Additional SPC techniques for variables, Reliability and ISO
standards, Lean production, New quality control for
innovation industries.
Learning outcomes
Graduates can perform the quality assurance
including quality improvement and process control in the
real industrial process. They must also make the quality
assurance planning based on the statistical method for the
real life situation.
581406 Work Study
3(3-0-6)
Prerequisite : none
Introduction to work study, Productivity, Choice of
method study techniques, Work measurement, Human
factors, Ergonomics, Working conditions and environment,
Jigs and fixtures, Computer applications.

Learning outcomes
The graduates should be able to adopt the work
study techniques to the real working situation. They also be
able to defend what is the best work practice at the given
work place.
581407 Stylish and Form Design
3(2-3-7)
Prerequisite : none
Relationship on shape, color, surface touch and
size of product, Culture relationship of product design;
emotional, culture, society and economic, Designing for
modernization, cross-culture and fashion driven products,
Workshops and hand-on designing project and presentation.
Learning outcomes
The graduate engineers should have the inspiration
for art design. They also should be able to smoothly and
compromisingly integrate the art design concept to the
engineering design product.
581461 Material Innovation and Design Project 4(0-12-6)
Prerequisite : 581361 Senior Design Study
This study project must be in material innovation
and design product field correlated to the junior design
study course. Project should be in research/ development,
prototyping/ scaling-up the process of the product,
marketing study and research. Report and oral presentation
exam are typically evaluated.
Learning outcomes
The students must have the hand-on experiences
on how to produce his/her design product in the very close
to the real manufacturing process. They must have their
prototype product ready for the market inspection.
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581462 Innovation and Design Start Up Project 4(0-12-6)
Prerequisite : 581495 Cooperative I
Student have to work on his/ her start-up project
under supervision of at least three mentors; (i) internal or
subject based mentor, (ii) assigned or specialist mentor and
(iii) financial or business based mentor. He/ she must carry
out the project externally. Working closely with cooperate is
the prime requirement.
Learning outcomes
The students must have the hand-on experiences
on how to start-up his/ her innovated/ designed product.
They must be able to analyse the business plan for their
product. They can defend to the public for the business
funding of their product.
581495 Pre-cooperative Education
1(1-0-2)
Prerequisite : None
Principals and concepts relating to Cooperative
Education; Process and steps of undertaking Cooperative
Education;Protocols relating to Cooperative Education; Basic
knowledge on and techniques for job application such as
workplace selection, job application letter writing, 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
as5S,ISO 9000 andISO 14000; Report writing and
presentation techniques;Personality development.
Learning outcomes
1. Students have a deep understanding of the concepts,
principles, processes and procedures as well as
relevant regulations of cooperative education.

2. Students have knowledge and basic skills to work in
the enterprises.
3. Students have knowledge and skills in presentation
and academic report writing.
4. Students have the basic skills in personality
development to adapt themselves to work
environment.
581496 Cooperative Education I
8 Credits
Prerequisites : Courses specified by the School and Precooperative Education
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.
Learning outcomes
1. Apply relevant engineering knowledge, skills,
techniques, and tools in a work context.
2. Identify and analyse issues, and suggest practical
solutions in engineering problems.
3. Design a system, component, or process to meet
desired needs.
4. Effectively communicate verbally and in writing.
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5. Schedule a work plan and have the flexibility to
respond to changing circumstances.
6. Establish good working relationships in a multidisciplinary team.
7. Understand and apply professional and ethical
responsibility.
8. Recognise the need for, and engage in lifelong
learning.
9. Develop professional contacts.
10. Take initiative in a professional setting.

5. Schedule a work plan and have the flexibility to
respond to changing circumstances.
6. Establish good working relationships in a multidisciplinary team.
7. Understand and apply professional and ethical
responsibility.
8. Recognise the need for, and engage in lifelong
learning.
581497 Cooperative Education II
8 Credits
Prerequisites : 529491Cooperative Education I
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.
Learning outcomes
1. Apply relevant engineering knowledge, skills,
techniques, and tools in a work context.
2. Identify and analyse issues, and suggest practical
solutions in engineering problems.
3. Design a system, component, or process to meet
desired needs.
4. Effectively communicate verbally and in writing.

581498 Cooperative Education III
8 Credits
Prerequisites : 529492 Cooperative Education II
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.
Learning outcomes
1. Adaptively apply relevant engineering knowledge,
skills, techniques, and tools in a work context.
2. Identify and analyse issues, and suggest practical and
economical solutions in engineering problems.
3. Design a system, component, or process to meet
desired needs.
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4. Effectively communicate verbally and in writing.
5. Schedule a work plan and have the flexibility to
respond to changing circumstances.
6. Establish good working relationships in a multidisciplinary team.
7. Understand and apply professional and ethical
responsibility.
8. Recognise the need for, and engage in lifelong
learning.
9. Develop professional contacts.
10. Take initiative in a professional setting.
582200 Civil Engineering Profression
1(0-3-0)
Prerequisite : none
Code and standards for infrastructure development
project in Civil Engineering, master plan study, feasibility
study, conceptual design and details design. Required
knowledge and skills in order to achieve the infrastructure
development project and Civil engineering profession.
Learning outcomes
Students understand the overview and broad
aspects of Civil Engineering project and profession that
requires subspecialties of civil engineering such as survey
engineer, geotechnical engineer structural engineer, water
resources engineer, construction management engineering.
The relationship between these subspecialties to what
student will learn from each course in the curriculum of
Civil Engineering program.
582202 Differential Equations
for Civil Engineers
Prerequisite : 103105 Calculus III

4(4-0-8)

Homogeneous, first–and second–order linear
differential equations with constant coefficients,
nonhomogeneous differential equations, (Fourier transforms
and Laplace transforms) , Third–and higher–order linear
differential equations with constant coefficients, numerical
methods for differential equations, some applications to
civil engineering systems.
Learning outcomes
1. To review the basic knowledge of mathematics
especially Calculus needed to study differential
equations
2. Students can classify various types of differential
equations and use appropriate techniques to
determine their solutions, mainly focusing on the
first- and second-ordinary differential equations.
3. Students can apply the knowledge of differential
equations to solve problems in civil engineering.
4. Students can use appropriate numerical methods to
solve differential equations.
5. Students will be able to extend the knowledge of
the differential equations for further study in
advanced differential equations.
582203 Civil Engineering Graphics
2(1-3-5)
Prerequisite : 585206 Engineering Graphics II
Practice in drawing and detailing of civil
engineering works, reinforced concrete structures, steel
structures.
Learning outcomes
1. Present philosophies of Civil Enginnering Graphics,
basic, drawing methods and demonstrate the
application of standard for drawing structures and
members
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2.
3.
4.

Further develope and apply knowledge of
engineering graphics
Present how to use the new technology tools for
structural drawing
Develope decision skill and manage good
environment for freedom thinking to support
efficient team work of student

582211 Mechanics of Materials I
4(4-0-8)
Prerequisite : 582201 Engineering Statics
Forces and stresses, stress-strain relations, stresses
in beams, shear diagram and moment diagram, deflection of
beams, torsion, buckling of columns, Mohr’ s circle and
combined stresses, failure criteria.
Learning outcomes
1. Be able to interpret and apply the stress-strain
relationship and other relevant properties of materials,
and the concept of factor of safety.
2. Be able to determine and understand various type of
stresses cause by loads, and perform stress analysis of
the combined stresses.
3. Be able to determine and understand the
deformations cause by loads, and use concept of
stress and strength to design simple member.
4.
582231 Hydraulics
4(4-0-8)
Prerequisite : 582201 Engineering Statics
Properties of fluids, statics, dynamics and
kinematics of fluids flow, energy equation in a steady flow,
momentum and dynamic forces in fluid flow, similitude and
dimensional analysis, flow of incompressible fluid in pipes,
open-channel flow, fluid flow measurements, unsteady flow
problems.

Learning outcomes
1. Illustrate the design methodologies, shape and sizing
of basic hydraulic structures, the concept of codes
and specification for design the component of
hydraulic structures
2. Apply and enhance knowledge of hydraulics of both
surface and subsurface water for the design of open
channel flow and pipe flow.
3. Incorporate proper use of modern engineering tools
for problem solving.
4. Develop decision making skills and encouraging
effective teamwork.
582232 Hydraulics Laboratory
1(0-3-0)
Corequisite : 582231 Hydraulics
Properties of fluids, fluid statics, kinematics of fluid
flow, energy equation in a steady flow, momentum and
dynamic forces in fluid flow, similitude and dimensional
analysis, flow of incompressible fluid in pipes, open-channel
flow, fluid measurements, unsteady flow problems.
Learning outcomes
1. Develop skills to design experiment to find solution of
hydraulic engineering problems.
2. Develop skills to conduct experiment, learning from
simulation of flow behavior together with hydraulic
structure.
3. Develop skills to interpret and analyze data from
experiment to prove hydraulic theory.
4. Develop decision making skills and provide an
environment for independent thinking, encouraging
effective teamwork.
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582251 Surveying
4(4-0-8)
Prerequisite : none
Introduction to surveying work, basic field works,
leveling, principles and application of theodolite, distance
and direction measurement, errors in surveying, acceptable
error, data correction, triangulation, precise determination of
azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise
leveling, topographic survey and map plotting, area and
volumes.
Learning outcomes
1. Students understand fundamental principles and
techniques of levelling, traversing and co-ordinate
calculations.
2. Students are able to assess the likely errors that may
occur during observations, and of methods to
eliminate or minimize such errors.
3. Students recognize the role of professional
surveyors, and modern developments in surveying.
4. Students gain the knowledge of construction
surveying principles and competence in the
application of basic construction surveying
techniques.
582252 Surveying Laboratory
1(0-3-0)
Corequisite : 582251Surveying
Surveying field notes, measurement of distance by
pacing, measurement of distance by taping, two-peg test &
differential leveling, profile and cross section leveling,
measurement of horizontal and vertical angles by
theodolite, traversing by theodolite, topographic mapping,
detailing by stadia.

Learning outcomes
1. Students understand the basic principles and
concepts of surveying.
2. Students are able to use surveying instruments and
apply the essential theory and principles of
surveying in construction contexts.
3. Students are able to work with others and
contribute in a constructive manner to group and
team activities.
582253 Surveying Camp
1(80 hours)
Prerequisite : 582251 Surveying and
582252 Surveying laboratory
Field surveying at a given area for at least 80 hours
and presenting a report of working.
Learning outcomes
1. Students are able to use surveying instrument and
apply theory and principle of surveying in land
surveying.
2. Students are able to complete a topographic survey
and develop a map for area surveyed.
3. Students are able to work with others and
contribute in a constructive manner to group and
team activities.
582212 Material Testing
2(1-3-2)
Prerequisite : 582211 Mechanics of Materials I
Mechanical behaviors and testing of construction
materials such as structural steel, concrete, brick and timber
under tension, compression, shear, bending and repeated
forces.
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Learning outcomes
1. To understand the mechanical properties of
engineering materials in civil engineering applications
and can apply it appropriately.
2. To enable students to apply the knowledge of
mechanics of materials.
3. To develop computational skills by using software in
real-world practices and to improve communication
skills both listening, speaking and writing.
4. To improve decision-making skills and provide
appropriate environments for
independent thinking in order to support effective
teamwork.
582233 Hydrology
3(3-0-6)
Prerequisite : none
Hydrologic cycle, precipitation, infiltration,
evaporation, transpiration, streamflow, groundwater flow,
analysis of climatic and hydrological data, unit hydrograph,
routing, probability of designed rainfall and runoff.
Learning outcomes
1. Students are able to understand and explain the
component of hydrologic processes, the inter-action
between these processes and the relationship
between water and energy balance.
2. By using the principle of statistics, students are able
to analyze hydrologic and climatic data for rainfallrunoff prediction and hydraulic structure design.
3. Develop problem solving skills on water resources
management such as flooding, drought and
encouraging effective teamwork.

582312 Concrete Technology
3(3-3-6)
Prerequisite : 582211 Mechanics of Materials I
Concrete types and practical application. Selection
of concrete mix proporations ( mix design) , fresh concrete
properties. Cement types and their properties, pozzolanic
additives, properties of the binder phase. Properties of
aggregates and their influence, types and use of admixtures.
Curing technology and shrinkage/crack sensitivity.Mechanical
properties. Permeability and durability with regard to
physical and chemical deterioration, including
reinforcement corrosion.
Learning outcomes
On successful completion of this module the
learner will be able to:
1. Explain the properties of the constituent materials of
concrete
2. Explain the properties of fresh concrete
3. Explain the properties of hardened concrete
including strength and durability
4. Design concrete mixes and apply statistical quality
control techniques to concrete quality
5. Carry out the test procedures for the laboratory
properties of fresh and hardened concrete
582313 Concrete Technology Laboratory
1(0-3-0)
Prerequisite : 582211 Mechanics of Materials I
Experiments on the properties for design and
construction of various construction materials, namely,
cement, fine aggregate or sand, coarse aggregate or rock or
gravel, fresh concrete, hardened concrete and nondestructive test of concrete.
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Learning outcomes
1. Students are able to describe the materials used to
make concrete; including their sources, production
and properties.
2. Students are able to identify, describe and carry out
the main laboratory tests relevant to the uses of
concrete in civil construction.
582314 Theory of Structures
4(4-0-8)
Prerequisite : 582211 Mechanics of Materials I
Introduction to structural analysis, reactions, axial
force, shear force and bending moment in statically
determinate structures, graphical method, influence line for
determinate structures, deflection of determinate structures
by using moment-area method, conjugate-beam method,
virtual work method, strain energy method and Williot-Mohr
method, analysis of statically indeterminate structures by
using consistent deformation method.
Learning outcomes
1. Define the role of structural analysis. Students can
develop basic principles of structure and equations of
equilibrium for a planar structure and determine
statically determinate และ indeterminate structures.
2. Familiarity with applied mechanics of materials
3. Learn to use structural analysis software and
computer engineering problems.
Develop
communicate skills including listening, speaking, and
writing.
4. Develop professional thinking and ethical approaches
in engineering to support working as a team.
582315 Structural Analysis
Prerequisite : 582314 Theory of Structures

4(4-0-8)

Analysis of indeterminate structures by using
elastic-weight method, slope-deflection method, momentdistribution and strain energy method, influence lines of
indeterminate structures, introduction to plastic analysis,
approximate analysis, introduction to matrix structural
analysis, computer applications in structural analysis.
Learning outcomes
1. To learn structural analysis in order to provide
students the knowledge and the understanding of
the basic concepts of fundamental theories and
methods to analysis statically indeterminate
structures.
2. To enable students to apply the knowledge of
theory of structures.
3. To develop computational skills by using structural
analysis software to analyze practical statically
indeterminate structures and to improve
communication skills both listening, speaking and
writing.
4. To improve decision-making skills and provide
appropriate environments for independent thinking
in order to support effective teamwork.
5.
582316 Reinforced Concrete Design I
4(3-3-6)
Prerequisite : 582312 Concrete Technology
582314 Theory of Structures
Fundamental behavior in thrust, flexure, torsion,
shear, bond and interaction among these forces, design of
reinforced concrete structural components by working
stress and strength design concepts, design practice.
(practice in reinforced concrete design and detailing)
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Learning outcomes
1. To introduce the basic concepts and steps for
reinforced concrete sectional design mainly in
accordance with working stress design.
2. Analyze and design singly and doubly reinforced
concrete beams under flexure, including regular
(rectangular shaped) and T-beams.
3. Analyze and design structural concrete beams
subjected to shear loading.
4. Analyze and design reinforced concrete columns.
5. Determine bond length, and detailing requirements
for reinforced concrete members.
6. Analyze and design isolated footings.
582317 Reinforced Concrete Design II
4(4-0-8)
Prerequisite : 582316 Reinforced Concrete Design I
Floor system analysis by equivalent frame method,
monolithic joint of beam and column, cantilever retaining
wall, slender column, yield line theory of slab torsion
design, analysis of indeterminate beam and frame, various
concrete building systems, design practice. ( practice in
reinforced concrete design and detailing)
Learning outcomes
1. Present design philosophies, basic, design methods
and demonstrate the application of standard for
designing structures and members
2. Further develope and apply knowledge of
mechanics of materails and structural analysis
3. Present how to use the new technology tools for
structural design
4. Develope decision skill and manage good
environment for freedom thinking to support
efficient team work of student

582318 Timber and Steel Design
5(4-3-8)
Prerequisite : 582314 Theory of Structures
Design of timber and steel structures, tension and
compression members, beams, beam-columns, built-up
member, plate girders, connections, ASD and LRFD
methods, design practice. (practice in timber & steel design
and detailing)
Learning outcomes
1. Present design philosophies, basic, design methods
and demonstrate the application of standard for
designing timber and steel members and basic
structures.
2. Further develope and apply knowledge of
mechanics of materails and structural analysis.
3. Present how to use the new technology tools for
structural design.
4 Develope decision skill and manage good
environment for freedom thinking to support
efficient team work of student.
582321 Soil Mechanics
4(4-0-8)
Prerequisite : 582211 Mechanics of Materials I
Soil formation, index properties and classification
of soil, compaction, permeability of soil and seepage
problems, principle of effective stresses within a soil mass,
stress distribution, compressibility of soil, shear strength of
soil, earth pressure theory, slope stability, bearing capacity.
Learning outcomes
1. Understand the basic properties of soils, method of
test to determine them, and relevant indexes.
2. Be able to classified soils according to standards
system.
3. Understand steady state and unsteady state in soils.
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4. Be able to analyze for stress in soil mass and
understand behavior of soil under loading, strength
of soil, and relationship between stress and strain.
58232 Soil Mechanics Laboratory
1(0-3-0)
Corequisite : 582321 Soil Mechanics
Soil sampling, physical properties, particle size
distribution, Proctor compaction test, field density, constant
head and falling head permeability tests, oedometer test,
direct shear test, triaxial compression test.
Learning outcomes
1. Students will be able to design and conduct
laboratory experiments and analyze laboratory test
results.
2. Students are able to work with others and
contribute in a constructive manner to group and
team activities.
582324 Foundation Engineering
4(4-0-8)
Prerequisite : 582321 Soil Mechanics
Subsurface investigation, bearing capacity of
foundation, spread and mat foundation design, pile
foundation design, settlement analysis, slope stability, earth
pressure problems and retaining structures and sheet pile
wall, elementary of soil improvement.
Learning outcomes
1. Be able to make decision on soil investigation and
selection of soil parameters for design of foundation,
earth retaining structures, and earth slopes.
2. Be able to apply soil mechanics and related civil
engineering knowledge on the common foundation.
3. Student can develop necessary skill in foundation
design and be able to define problem, think and
communicate effectively and synthesis for
collaborating with other fields.

582331 Hydraulic Engineering
4(4-0-8)
Prerequisite : 582231 Hydraulics
Application of fluid mechanics principles to study
and practice of hydraulic engineering, piping systems, water
hammer, pumps and turbines, open channel flow, design
reservoir, dams, spillways, hydraulic models.
Learning outcomes
1. Illustrate the design methodologies, shape and sizing
of basic hydraulic structures, the concept of codes
and specification for design the component of
hydraulic structures.
2. Apply and enhance knowledge of hydraulics of both
surface and subsurface water for the design of open
channel flow and pipe flow.
3. Incorporate proper use of modern engineering tools
for problem solving.
4. Develop decision making skills and encouraging
effective teamwork.
582351 Transportation Engineering
4(4-0-8)
Prerequisite : 582321 Soil Mechanics
Planning, design and evaluation of transportation
systems, transportation models, water transportation,
pipeline transportation, road transportation, railway
transportation, air transportation.
Learning outcomes
1. To understand all transportation systems and model
of transport worldwide. Able to understand the
planning process, transportation modeling.
2. Understand benefits and drawback for each model
of transport i.e. water transport, pipe transport, road
transport, rail transport and air transport.
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582352 Highway Material Testing
1(0-3-0)
Prerequisite: 582321 Soil Mechanics
Existing grade, embankment and pavement course
material, field testing of highway material, highway surfacing
material, asphalt technology, testing of asphalt material,
testing of concrete material.
Learning outcomes
1. To understand what materials can be used for road
pavement, ie, convert, Lateritic soil, crush rock,
gravel and other materials ie asphalts.
2. To be able to test of performance of those
maintenance in using a highway materials.
582442 Construction Engineering and Management 4(4-0-8)
Prerequisite : 582316 Reinforced Concrete Design I
Project delivery systems, project organization, site
layout, project planning, modern construction technology,
construction equipments, critical path method (CPM),
resource management, progress measurement, construction
safety, quality systems.
Learning outcomes
1. To understand the special characteristics of
construction project work, project delivery
systems, and project organization
2. Be able to arrange construction project schedules
using the common techniques i. e. Critical Path
Method and Line of Balance
3. Be able to plan project resources in order to
achieve the optimum utilization
4. Be able to monitor and control the project
progress using the Earned Value Concept

582463 Capstone Design Projects
4(3-3-9)
Prerequisite : Senior student and consent of the school
Culminating team-based design skill and
experience in civil engineering from realistic engineering
problems, according to industry standards, with an overview
of the function, design, and operation of modern
infrastructure systems.
Learning outcomes
1. Employ spatial relations along with component
design constraints, the complexity of cost
estimation
2. Explain the role of basic concepts in management,
business, public policy, and leadership in the
successful completion of a civil engineering project
3. Function in a multidisciplinary, organized team
with a can-do attitude
4. Integrate subspecialties of civil engineering during
design and gather relevant data and performance
criteria from diverse sources
5. Understand professional and ethical responsibility
6. Communicate in oral, written and graphical form
with technical and nontechnical audience
7. Employ a variety of design criteria to evaluate
possible design alternatives
8. Employ applicable software and computer
techniques for design and communication.
582254 Route Surveying
4(4-0-8)
Prerequisite : 582251 Surveying and
582252 Surveying Laboratory
Surveying techniques, route location and design,
horizontal and vertical curves, earthwork, alignment layout,
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route construction survey, field practical techniques to
support route surveying.
Learning outcomes
To understand techniques in designing of route
alignment ie geometric design and calculation method in
both horizontal and vertical curves.
To be able to apply all surveying equipment in route
surveying, ie, to be able to locate for construction location
of route alignment or to calculation stock pile quantity. And
able to solve field problem using surveying techniques.
582325 Geotechnical Engineering Design
4(4-0-8)
Prerequisite : 582321 Soil Mechanics
Precautions for using the geotechnical testing; Basic
properties of soil for planning and construction ; Retaining
wall design; Slope stability design and slope riverbank
design.
Learning outcomes
1. Student should have fundamental of design. Have
knowledge of geotechnical engineering design. The
students can apply the knowledge to be applied
to the profession and society constructively.
2. Students will have the capacity to analyze and
design underground structures and also have an
ability to protect the adjacent building due to
underground construction.
582411 Mechanics of Materials II
4(4-0-8)
Condition : Consent of the School
Analysis of stresses and strains at a point; stressstrain relations for various types of materials; theory of
elasticity and energy methods used to analyze structural
members; static failure and failure criteria used to predict a

failure of structural members; fatigue analysis; introduction
to fracture mechanics; beams on elastic foundation; plate
bending; buckling and instability of plate.
Learning outcomes
1. To learn analysis of materials and structures in order
to provide students the knowledge and the
understanding of the basic concepts of fundamental
theories of advanced mechanics of materials.
2. To enable students to apply the knowledge of
advanced mechanics of materials to practical
problems.
3. To develop computational skills by using advanced
mechanics of materials software to analyze practical
problems and to improve communication skills both
listening, speaking and writing.
582412 Prestressed Concrete Design
4(4-0-8)
Prerequisite : 582316 Reinforced Concrete Design I
Basic concept of prestressed concrete, material
properties, analysis and design of prestressed concrete
beam for bending moment, shear and torsion, prestress
loss, cambering for deflection control analysis and design of
one-way slab and two-way slab.
Learning outcomes
1. Apply the provisions of ACI 318 code to the design
of prestressed concrete structures.
2. Understand the concept of prestressing and the
behavior of concrete structures.
3. Analyse the flexural behaviour of simple beams.
4. Determine losses of prestress in prestressed
concrete structures.
5. Determine the deflection and camber of prestressed
concrete members.
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2. Further develope and apply knowledge of structural
analysis
3. Present how to use the new technology tools for
structural design
4. Develope decision skill and manage good
environment for freedom thinking to support
efficient team work of student

6. Learn how to use the Design Handbook for selecting
structural sections for prestressed concrete beams
and bridges.
582413 Building Design
4(4-0-8)
Prerequisite : 582316 Reinforced Concrete Design I
Fundamental basic of building design, design
concepts, wind and earthquake loadings, structural
modeling for analysis, rigid frame, shear wall, stability of tall
building, earthquake resistance design.
Learning outcomes
1. Present design philosophies, basic, design methods
and demonstrate the application of standard for
designing building structures under various loadings
2. Further develope and apply knowledge of
reinforced concrete
3. Present how to use the new technology tools for
building design
4. Develope decision skill and manage good
environment for freedom thinking to support
efficient team work of student
582414 Computer Application for Civil Engineers 4(4-0-8)
Prerequisite : none
Application of computer programming or software
in civil engineering, structural analysis, structural design,
surveying, management, construction planning and cost
estimate.
Learning outcomes
1. Present application philosophies, basic, how-to-use
and demonstrate the application of computer in civil
engineering works

582415 Applied Concrete Technology
4(4-0-8)
Prerequisite : 582312 Concrete Technology and
582313 Concrete Technology Lab.
Concrete and concrete, strength, behavior of
elasticity, fatique, shrinkage, improvement of concrete’ s
quality by pozzolanic materials, mineral and chemical
admixtures, microstructure of concrete, high strength
concrete, light-weight concrete, high performance concrete,
fiber reinforced concrete, recent concrete technology.
Learning outcome
1. Present application philosophies, basic, how-to-use
and demonstrate the application of computer in
civil engineering works.
2. Further develope and apply knowledge of
structural analysis.
3. Present how to use the new technology tools for
structural design.
4. Develope decision skill and manage good
environment for freedom thinking to support
efficient team work of student.
582431 Water Supply Engineering and Design
4(4-0-8)
Prerequisite : 582233 Hydrology
Sources of public water supply, quantity
requirement, water standards population, water
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consumption and flow variation, design of water distribution
systems, design of water treatment plant, planning.
Learning outcomes
1. Students are able to understand and explain the
processes of water supply production from searching
raw water resources to disinfection and relationship
between these processes.
2. Students are able to apply and enhance knowledge
of hydrology, hydraulic engineering to water supply
engineering.
3. Incorporate proper use of modern engineering tools
for problem solving.
4. Develop basic problem solving skills such as
unadequate water quantity and low quality and
encouraging effective teamwork.
582432 Water Resources Engineering
4(4-0-8)
Prerequisite : 582233 Hydrology
Project planning, basin system analysis of planned
peoject by modeling, preliminary design of project
components, economic analysis, water management on
basin systems by modeling, reservoir rule curves, case
studies.
Learning outcomes
1. Students are able to understand and explain the
processes of project planning for water resources
development and basin system analysis.
2. Students are able to apply and enhance the
knowledge of hydrology, hydraulic engineering and
economic for project planning by modeling and
preliminary design of project components.
3. Incorporate proper use of modern engineering tools
for water management on basin.
4. Develop project analysis skills by using case study.

582433 Irrigation Engineering
4(4-0-8)
Prerequisite : 582233 Hydrology
Crop requirement, irrigation system, canal and
irrigation structure, irrigation measuring, conveyance and
control on irrigation, soil level and field planning, evaluation
method of irrigation efficiency.
Learning outcomes
1. Explain crop requirement, irrigation system, canal
and irrigation structure, irrigation measuring,
conveyance and control on irrigation, soil level and
field planning, evaluation method of irrigation
efficiency.
2. Knowledge, understand and apply the concept of
hydrology such as hydrologic cycle, effective
rainfall, and runoff to manage the irrigation system.
3. Apply the both of hydrology and hydraulic to
design the irrigation system.
4. Develop and supplement the both of self-study
and class study for analysis the problem in the
irrigation system to support working as a team.
582443 Construction Contract and Laws
4(4-0-8)
Prerequisite : none
Construction contracts and specifications, contract
laws, legal systems, basic laws for construction engineers,
engineering code of conduct, engineering act, engineering
ethics and liabilities, occupational safety and health laws.
Learning outcome
1. To understand types of construction contract, and
how to make contract. And understand necessary
laws concerned in construction works.
2. To understand safety concerns, ethics and project
control in construction works.
582444 Construction Estimation
4(4-0-8)
Prerequisite : 582316 Reinforced Concrete Design I
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Fundamental construction cost estimation,
contract document, specifications, construction material
types, estimation methods for major works i.e. earthwork,
concrete work, rebar work, architectural work, finishing work,
and other service works, analysis of unit costs of materials,
labor, and machine, bills of quantities, bid price preparation,
bidding strategy, procurement.
Learning outcomes
1. To know techniques of quantity take off in
construction works.
2. The estimation techniques using the breakdown
items, materials and labour and then how to obtain
the cost for the project cost estimation
3. Able to make bid document and contracts.
582445 Construction Technique and Equipment 4(4-0-8)
Prerequisite : 582316 Reinforced Concrete Design I
Interesting modern construction processes,
methods, and technologies, special and heavy construction
equipment, advanced construction techniques and
technologies, problem solving, reparation techniques for
structural damages.
Learning outcomes
1. Understand new techniques in construction works
using theory equipment in order to drive
construction problems.
2. Able to access to commercial heavy construction
equipment in industrials.
582461 Special Project for Civil Engineering I
4(4-0-8)
Condition : Consent of the school
Application of existing technologies and discovery
of new technologies from the students’ interested civil
engineering knowledge under advice of the project
supervisor. Students must submit their final report and
present their works.

Learning outcome
1. Students are able to develop the new knowledge in
civil engineering.
2. Students are able to write the research report and
give the oral presentation.
582462 Special Project for Civil Engineering II
4(4-0-8)
Condition : Consent of the school
Application of existing technologies and discovery
of new technologies from the students’ interested civil
engineering knowledge under advice of the project
supervisor. Students must submit their final report and
present their works.
Learning outcome
1. Students are able to develop the new knowledge in
civil engineering.
2. Students are able to write the research report and
give the oral presentation.
3.
582495 Pre-cooperative Education
1(1-0-2)
Prerequisites: none
Principals and concepts relating to Cooperative
Education; Process and steps of undertaking Cooperative
Education;Protocols relating to Cooperative Education; Basic
knowledge on and techniques for job application such as
workplace selection, job application letter writing, 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
as5S,ISO 9000 andISO 14000; Report writing and presentation
techniques;Personality development.
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Learning outcomes
1. Studentshave a deep understanding of the concepts,
principles, processes and procedures as well as
relevant regulations of cooperative education.
2. Students have knowledge and basic skills to work in
the enterprises.
3. Students have knowledge and skills in presentation and
academic report writing.
4. Students have the basic skills in personality
development to adapt
themselves to work environment.
582496 Cooperative Education I
8 Credits
Prerequisites : Courses specified by the School and Precooperative Education
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.
Learning outcomes
1. Apply relevant engineering knowledge, skills,
techniques, and tools in a work context.
2. Identify and analyse issues, and suggest practical
solutions in engineering problems.
3. Design a system, component, or process to meet
desired needs.
4. Effectively communicate verbally and in writing.

5. Schedule a work plan and have the flexibility to
respond to changing circumstances.
6. Establish good working relationships in a multidisciplinary team.
7. Understand and apply professional and ethical
responsibility.
8. Recognise the need for, and engage in lifelong
learning.
582497 Cooperative Education II
8 Credits
Prerequisites : 582496 Cooperative Education I
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.
Learning outcomes
1. Apply relevant engineering knowledge, skills,
techniques, and tools in a work context.
2. Identify and analyse issues, and suggest practical
solutions in engineering problems.
3. Design a system, component, or process to meet
desired needs.
4. Effectively communicate verbally and in writing.
5. Schedule a work plan and have the flexibility to
respond to changing circumstances.
6. Establish good working relationships in a multidisciplinary team.
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8. Recognise the need for, and engage in lifelong
learning.
9. Develop professional contacts.
10. Take initiative in a professional setting.

7. Understand and apply professional and ethical
responsibility.
8. Recognise the need for, and engage in lifelong
learning.
9. Develop professional contacts.
10. Take initiative in a professional setting.
582498 Cooperative Education III
8 Credits
Prerequisites: 582497 Cooperative Education II
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.
Learning outcomes
1. Adaptively apply relevant engineering knowledge,
skills, techniques, and tools in a work context.
2. Identify and analyse issues, and suggest practical and
economical solutions in engineering problems.
3. Design a system, component, or process to meet
desired needs.
4. Effectively communicate verbally and in writing.
5. Schedule a work plan and have the flexibility to
respond to changing circumstances.
6. Establish good working relationships in a multidisciplinary team.
7. Understand and apply professional and ethical
responsibility.

582499 Civil Engineering Study Project
9 Credits
Condition : Consent of the school
This study project must be in Civil Engineering field.
Project should be in research or development of the new
knowledge in Civil Engineering. Final report and oral
presentation exam are required.
Learning outcomes
1. Students are able to develop the new knowledge in
civil engineering.
2. Students are able to write the research report and
give the oral presentation.
583100

วัสดุวิศวกรรม 2
2(2-0-4)
(Engineering Materials II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุเซรามิก เซรามิกดั้งเดิมและ
เซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิต สมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิก วัสดุ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิท โครงสร้าง
สายโซ่ สมบัติทางกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยา
การเตรียมพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การย่อย
สลายของพอลิเมอร์ การประยุกต์ใช้วัสดุพอลิเมอร์และเซรามิกในงาน
พื้นฐานด้านวิศวกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถอธิบายสมบัติเบื้องต้นของวัสดุเซรามิก
และพอลิเมอร์ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ
สมบัติของวัสดุเซรามิกและพอลิเมอร์ สามารถอธิบายกระบวนการผลิต
การขึ้นรูปวัสดุเซรามิกและพอลิเมอร์ รวมถึงสามารถระบุการประยุกใช้
วัสดุพอลิเมอร์และเซรามิกในงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม
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583201

เทคโนโลยีปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Petrochemical and Polymer Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีปิ โตรเลีย มและก๊ าซธรรมชาติ โครงสร้างของ
อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี เทคโนโลยี ก ารกลั่ น น้ ามั น ปิ โ ตรเลี ย ม
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ สมบัติ
ของสารป้อนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ ากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
และพอลิเมอร์ เทคโนโลยีทางพลาสติก เส้นใย อิลาสโตเมอร์และพอลิ
เมอร์ผสม และการนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาเข้าใจหลัก การพื้นฐานและบอกถึงพารามิเตอร์
สาคัญของกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียมและการแยกก๊าซธรรมชาติ
และสามารถเลือกเทคโนโลยีและสภาวะการดาเนินกระบวนการกลั่น
แยกที่ให้ผลได้ของผลิตภัณ ฑ์ที่ต้องการสูงสุด และบอกถึงการเลือกใช้
กระบวนการในการผลิตพอลิเมอร์ที่เหมาะสมได้
583202

หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์
4(4-0-8)
(Principles of Polymerization)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเตรียม
พอลิเมอร์แบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์
แบบลู ก โซ่ โ ดยใช้ ห มู่ ป ระจุ กระบวนการเตรี ย มพอลิ เมอร์ ส าหรั บ
ปฏิกิริยาแบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการ
เตรียมพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ และสเตอริโอเคมีของ
การสังเคราะห์พอลิเมอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้ า นต่ า งๆ ดั ง นี้ จ าแนกและแยกลั ก ษณะเด่ น ของปฏิ กิ ริ ย าการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ บรรยายขั้นตอนที่สาคัญของกลไก
การเกิดของปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ คานวณอัตรา
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของปฏิ กิ ริ ย าสั ง เคราะห์ พ อลิ เมอร์ แ ต่ ล ะแบบได้
ท านายได้ ว่ าพอลิ เมอร์ ที่ ก าหนดให้ สั ง เคราะห์ ผ่ า นปฏิ กิ ริ ย าแบบใด
คานวณน้าหนักโมเลกุลเฉลี่ย ของพอลิ เมอร์ที่สภาวะการเกิดปฏิกิริย า

ต่าง ๆ ได้ คานวณองค์ประกอบโคพอลิเมอร์และทานายชนิดของโคพอ
ลิเมอร์ที่ สั งเคราะห์ ขึ้น จากโคมอนเมอร์ที่ ก าหนดได้ บรรยายวิธี การ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสเตริโอเคมีแบบจาเพาะได้
583203 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 4(4-0-8)
(Petrochemical and Polymer Engineering
Thermodynamics )
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
นิย าม สมบัติทางเทอร์โมไดนามิก ส์ ตารางและแผนภูมิ
ของสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารบริสุทธิ์ งาน พลังงาน ความ
ร้อ น ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างความดั น ปริม าตร อุ ณ หภู มิ โดยสมการ
สภาวะ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ การไม่สามารถผันกลับได้
และเอนโทรปี หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การวิเคราะห์วัฎจักร
อย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้ อ
ที่สองกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ความรู้
พื้นฐานด้านสมดุลวัฎภาค
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ก ฎข้อที่หนึ่งและ
สองของเทอร์โมไดนามิกส์ในการคานวณและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ อาทิ ปั๊ม เครื่องอัดแก็ส เทอร์ไบน์ และวัฏจักรต่างๆ
เช่น วัฏจักรแรงคิน ระบบปรับอากาศ และนักศึกษาสามารถใช้ตาราง
กราฟและฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่าสมบัติทางอุณ หพลศาสตร์ของ
สารบริสุทธิ์และสารละลายได้
583204

หลักวิศวกรรมเคมี
4(4-0-8)
(Principles of Chemical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 583203 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิ
เมอร์ หรือเรียนควบคู่กัน
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ หลั ก การและการค านวณทาง
วิศวกรรมเคมี หน่วยและมิติ และการคานวณอัตราส่วนของสมการเคมี
และการดุลสมการเคมี (Stoichiometry) การทาสมดุลมวลและสมดุล
พลังงานสาหรับระบบที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นของทั้งระบบที่มี

677
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

กระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน การคานวณระบบ
ที่ มี ก ารเวี ย นกลั บ การไหลผ่ า น และการปล่ อ ยออก ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งพฤติ ก รรมของก๊ า ซอุ ด มคติ แ ละก๊ า ซจริ ง การใช้ ข้ อ มู ล ทาง
กายภาพ ทางเคมี สมดุ ล วั ฏ ภาคและทางเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ ในการ
คานวณ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดั งนี้ ระบุ แ ละอธิบ ายได้ด้ ว ยการพู ด และเขีย น ของนิ ย าม
ศัพท์เทคนิค การทางานของเครื่องมือต่าง ๆ และ หลักการวิศวกรรมเคมี
เบื้ อ งต้ น ค านวณสมดุ ล มวลและพลั ง งานส าหรั บ ระบบที่ มี แ ละไม่ มี
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี เกิ ด ขึ้ น ของทั้ ง ระบบที่ มี ก ระบวนการเดี ย วหรื อ หลาย
กระบวนการต่อเนื่องกัน คานวณสมดุลมวลสาหรับระบบที่มีการเวีย น
กลับ การไหลผ่าน และการปล่อยออก ประยุกต์ข้อมูลจากสมการสภาวะ
ก๊าซอุดมคติเพื่อการคานวณสมดุลมวลสาร อธิบายนิยามพลังงานและ
ความร้อนของปฏิกิริยา คานวณความร้อนของปฏิกิริยาได้
583205

ปฏิบัติการสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิเมอร์ 1(0-3-3)
(Polymerization and Characterization Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 583202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์
ปฏิบัติก ารเตรีย มพอลิเมอร์ซึ่งสัมพันธ์กั บหัวข้อที่สอนใน
รายวิชา 583202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ ฝึกการเตรียมพอลิ
เมอร์ด้วยเทคนิคพอลิเมอไรเซชันที่ผิวสัมผัส พอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์
และพอลิเมอไรซันแบบอิมัลชัน ทดลองเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้าง
และน้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคยูวีสเปคโตรสโกปี เทคนิค
เจลเพอมี เ อชั น โครมาโตกราฟี แ ละเทคนิ ค แคปปิ ล ลารี วิ ส โคมิ ต รี
ตามลาดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ สามารถรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง นาเสนอข้อมูลที่
ได้ในรูปของกราฟหรือตารางอย่างเหมาะสม คานวณค่าต่าง ๆ โดยใช้
สมการที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง และสามารถใช้ ห ลั ก การของการ
เตรียมพอลิเมอร์ การตรวจสอบโครงสร้างและการหาน้าหนักโมเลกุล
ของพอลิเมอร์ในการอภิปรายผลการทดลองที่ได้

583206

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับวิศวกรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
2(1-3-5)
(Computer Programming for Petrochemical
and Polymer Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ ชนิดของข้อมูล ตัว
ดาเนินการ ข้อความสั่ง โครงสร้างการควบคุม และการแก้จุดบกพร่อง
การแนะนาการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมรวมถึงการ
คานวณเชิงสัญ ลัก ษณ์ และวิธีคานวณเชิงตัวเลขเบื้ องต้น อาทิ การหา
คาตอบของสมการอย่างง่าย พีชคณิ ตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
และการเส้น โค้ง อิน ทิเกรต การหาอนุพั นธ์ สมการเชิงอนุพัน ธ์สามั ญ
และกาหนดการเชิงเส้ น การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ เช่น การแก้สมการสภาวะกาลังสาม
การวิเคราะห์เทอร์ไบน์และเครื่องอัดแก็ ส การคานวณหาการสูญ เสีย
เนื่องจากแรงเสียดทานจากการไหลในท่อ การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยา
ในเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ เคมี แ บบกะ เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ เคมี แ บบท่ อ และการ
วิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบถังกวนแบบสภาวะไม่คงที่ ซอฟ์ทแวร์ที่
ใช้ เช่น Excel/Vba และ Octave
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษ าสามารถป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารเขี ยนโป รแก รม
คอมพิวเตอร์ในการคานวณและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยเฉพาะการ
คานวณด้วยวิธีเชิงตัวเลข เช่น การคานวณการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียด
ทานในการไหล การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบ
กะหรือกึ่งกะ เป็นต้น
583207

การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6)
(Experimental Design and Data Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2
ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการการออกแบบการทดลอง
การออกแบบและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การทดลองโดยใช้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
สถิติศาสตร์แบบต่าง ๆ เช่น แฟคทอเรีย ล การสุ่มตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ ประยุก ต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติในการ
วิเคราะห์ปัญหาการทางานทางวิศวกรรม
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาเข้าใจหลั ก การการออกแบบและการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและหลัก การทางสถิติศาสตร์แบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และสามารถนาความรู้ทางด้าน
สถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการทางานทางด้านวิศวกรรมได้
583301

โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
4(4-0-8)
(Structure and Properties of Polymers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างสายโซ่ของโมเลกุลพอลิเมอร์ โครงรูปและโครง
ร่างของสายโซ่พ อลิเมอร์ น้ าหนั ก โมเลกุ ลและขนาดโมเลกุ ล สถานะ
ของแข็งอสัณ ฐานและสถานะของแข็งผลึกของพอลิเมอร์ แบบจาลอง
โครงสร้างสายโซ่ในสถานะอสัณฐานและสถานะผลึก สัณฐานวิทยาของ
ผลึ ก อุ ณ หภู มิ ท รานซิ ชั น ของพอลิ เมอร์ กระบวนการเกิ ด ผลึ ก และ
จลนพลศาสตร์ก ารเกิดผลึก อุณ หพลศาสตร์ก ารหลอม กระบวนการ
ละลาย อุณหพลศาสตร์ของการผสมและการแยกเฟส สมบัติหยุ่นหนืด
การทับซ้อนของเวลาและอุณ หภูมิ พฤติกรรมทางกล ปัจ จัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางกล พฤติกรรมความล้มเหลว สมบัติทางความร้อน สมบัติ
ทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถอธิบายโครงสร้างแบบต่างๆ และคานวณ
ขนาดโมเลกุล สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างกับสมบัติด้านต่างๆ ของพอลิ
เมอร์ได้ สามารถอธิบายผลของปัจจั ยต่างๆ ที่มีต่อสมบัติด้านต่างๆ ของ
พอลิเมอร์ได้

583302

ปฏิบัติการทดสอบสมบัติพอลิเมอร์
1(0-3-3)
(Polymer Properties Testing Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 583301 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์

การทดสอบสมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติ
การไหล สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ สามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นที่สาคัญของการ
ทดสอบสมบัติด้านต่าง ๆ ตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบเบื้องต้น และเขียนรายงานการทดสอบเชิงวิชาการได้
583303

กระแสวิทยาและกระบวนการขึนรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-6)
(Polymer Rheology and Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิทยกระแส พฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอม ความ
หนืด การวัดความหนืด ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ ความหนืดในกระบวนการขึ้น
รูป การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีการผสม
และคอมปาวน์ดิง หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์ในกระบวนการขึ้นรูปต่างๆ
ได้แก่ การอัดรีด การฉีด การเป่า การกดอัด เทอร์โมฟอร์มมิ่ง การขึ้น
รูปแบบหมุน ข้ อดีและข้อด้อยของกระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ การ
ทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกกระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์แต่ละชนิด สามารถอธิบายวิธีการขึ้นรูป วิ เคราะห์ปัญ หาที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการขึ้ น รู ป พอลิ เมอร์ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม
สามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการขึ้นรูปเพื่อให้
ได้ผลิตภัณ ฑ์ที่มีสมบัติตามความต้องการของผุ้ใช้งาน โดยบู รณาการ
ความรู้จากการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติของพอลิเมอร์
และ ปัจจัยที่ใช้ในการขึ้นรูป
583304

ปฏิบัติการขึนรูปพอลิเมอร์
1(0-3-3)
(Polymer Processing laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 583303 กระแสวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
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การศึกษาสมบัติทางกระแสวิทยาโดยใช้แคปิลารีรีโอมิเตอร์
การทดลองเกี่ยวกับการอัดรีดโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การทา
พอลิเมอร์คอมปาวด์โดยใช้เครื่องผสมภายในและเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่
การอัดรีด ฟิล์มชนิ ดเป่ า กระบวนการขึ้นรูปแบบการอัดรีดเป่าขึ้นรูป
การขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง โปรแกรม PICAT
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิช านี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถในการใช้เครื่องแคปิลารีรีโอมิเตอร์ เครื่อง
ผสมภายใน เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ การขึ้น
รูปฟิล์มแบบเป่า การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้การอัดรีดเป่าขึ้นรูป การขึ้น
รูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง และการใช้โปรแกรม PICAT ในการจาลองการ
ขึ้นรูปเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
583305

วิศวกรรมปฏิกิริยา
4(4-0-8)
(Chemical Reaction Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 583204 หลักวิศวกรรมเคมี และ 103105 แคลคูลัส 3
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีของสารปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
หลักการของปฏิกิริยาเอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์ รวมถึงระบบปฏิกิริยาเดี่ยว
และระบบพหุปฏิกิริยา ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์
การออกแบบเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ แ บบกะ แบบกึ่ ง กะและแบบต่ อ เนื่ อ ง
ระบบเครื่องปฏิกรณ์ที่มีอุณหภูมิคงที่ อุณหภูมิไม่คงที่ สภาวะคงที่และ
สภาวะไม่คงที่ ระบบหลายเครื่องปฏิกรณ์ การไหลแบบไม่เป็นอุดมคติ
ในเครื่องปฏิก รณ์ เครื่องปฏิกรณ์ในกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลีย ม
การผลิตสารปิโตรเคมี ตลอดจนปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเอกพันธุ์และ
วิวิธพันธุ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังจากการเรีย นวิชานี้ นัก ศึกษาสามารถอธิบายความรู้
พื้นฐานของวิศวกรรมปฏิกิ ริย าเคมี หลัก การทางานเบื้องต้นและการ
ออกแบบเครื่องปฏิ ก รณ์ ช นิด ตลอดจนสามารถประยุ ก ต์ใช้ห ลัก การ
ดังกล่าวในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่มีอุณหภูมิคงที่ อุณหภูมิไม่คงที่
สภาวะคงที่ และสภาวะไม่คงที่ สาหรับปฏิกิริยาเอกพัน ธุ์และวิวิธพันธุ์
ในกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม การผลิตสารปิโตรเคมี และการทา
พอลิเมอร์ไรเซชันได้

583306

การตรวจสอบพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Characterization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจสอ บ น้ าห นั ก โมเลกุ ลแ ละก ารวิ เ คราะ ห์
องค์ ป ระกอบของพอลิ เมอร์ด้ วยเทคนิ ค โครมาโตรกราฟี (SEC และ
HPLC) ความรู้ เบื้ อ งต้ น ของการแยกและการสกั ด การตรวจสอบ
โครงสร้างทางเคมีและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคทางความ
ร้อน (DSC TGA และ DMA) สเปกโตรสโคปี (UV, X-ray, fluorescent
and IR) และไมโครสโคปี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ต่ อไปนี้ บรรยายหลัก การตรวจสอบน้าหนักโมเลกุ ลและ
องค์ประกอบในพอลิเมอร์ อธิบายหลักการแยกและการสกัด อธิบาย
หลักการของเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีและสัณฐาน
วิทยาของพอลิ-เมอร์ วิเคราะห์และเลือกวิธีที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
พอลิเมอร์ตัวอย่างที่ยกเป็นกรณีศึกษา
583307

ตัวเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
(Catalysis)
วิชาบังคับก่อน : 583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา
หลักการพื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยา กลุ่มหลักและชนิด
ของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ใช้ ใ นกระบวนการกลั่ น แยก
ปิ โ ตรเลี ย ม การผลิ ต สารปิ โ ตรเคมี และการท าพอลิ เมอร์ ไ รเซชั น
ปฏิกิริยาเชิงเร่งของกระบวนการออกซิเดชัน แครกกิ้ง รีฟอร์มมิง ไฮโดร
จีเนชั น และดีไฮโดรจี เนชั น แอลคิล เลชัน และพอลิเมอร์ไรเซชั น การ
เสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังจากการเรียนวิชานี้ นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ
พื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยาสรุปกลุ่มหลักพร้อมกับบอกชนิดของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่ใช้ในกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม การผลิตสารปิโตรเคมี
และการทาพอลิเมอร์ไรเซชันได้
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583308

อุปกรณ์เฉพาะหน่วย
4(4-0-8)
(Unit Operations)
วิชาบังคับก่อน : 583305 หลักวิศวกรรมเคมี หรือ 585207 กลศาสตร์
ของไหล 1
สมการพื้นฐานสาหรับการไหลของของไหล เช่น สมดุลมวล
สาร สมดุลโมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงาน สมการเบอร์นูลลี่ การไหล
ในท่อและการสูญเสียในระบบท่อ การขนถ่ายของไหลโดยปั๊มหรือพัดลม
เครื่องมือวัดอัตราการไหล การประยุก ต์ทฤษฎีก ารถ่ายเทโมเมนตั ม
สาหรับการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยต่าง ๆ เช่น ระบบฟลูอิไดเซ
ชัน การกวนและการผสม เป็นต้น กลไกและทฤษฎีก ารถ่ายเทความ
ร้อนโดยการนาความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน
หลั ก การท างานและการค านวณออกแบบอุ ป กรณ์ เฉพาะหน่ ว ยที่
เกี่ ย วข้ องกั บ กระบวนการถ่ ายเทความร้อ น เช่น เครื่อ งแลกเปลี่ ย น
ความร้อน หลักการพื้นฐานและกลไกการถ่ายเทมวลรวมและสมดุลวัฏ
ภาค หลักการทางานของกระบวนการแยกสารแบบสมดุลขั้นเดี่ยวและ
แบบสัมผัสต่อเนื่อง หลักการทางานและการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะ
หน่ วยที่เกี่ ย วข้ องกั บ การถ่ายเทมวลและสมดุ ลวัฏ ภาค เช่น หอกลั่ น
ลาดับส่วน หอดูดกลืนแก็ส หอสกัดสาร เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั กศึ ก ษาเข้าใจแนวคิ ดเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ เฉพาะหน่ วยใน
กระบวนการผลิ ต ทางวิ ศวกรรมเคมี ปิ โตรเคมี แ ละพอลิเมอร์ และมี
ความรู้ เกี่ ย วกั บ สมการพื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง การค านวณเกี่ ย วกั บ การ
สูญเสียพลังงานเนื่องจากการไหล สามารถเข้าใจหลักการทางานและ
การคานวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์
การไหล เช่น อุปกรณ์กลที่ใช้ขนส่งของไหล เครื่องมือวัดอัตราการไหล
ระบบถังกวน เป็นต้น เข้าใจกลไก และทฤษฎีการนาความร้อน และพา
ความร้อน การถ่ายเทความร้อนแบบบังคับสาหรับการไหลในระบบท่อ
มี ค วามสามารถค านวณสมบั ติ ข องกระแสไหลของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
กระบวนการแยกสารแบบสมดุลขั้นเดี่ยว สามารถเข้าใจหลักการทางาน
และทฤษฎีการคานวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร เช่น เครื่องแลกเปลี่ ยนความร้อน
หอกลั่นลาดับส่วน หอดูดกลืนแก็ส หอสกัดสาร เป็นต้น

583309

ปฏิบัติการอุปกรณ์เฉพาะหน่วย
1(0-3-3)
(Unit Operation Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลศาสตร์ ข องไหล เช่ น
เครื่องมือวัดอัตราการไหลประเภทต่าง ๆ การเสียดทานในท่อ ปั๊มหอย
โข่ง การผสมและการกวน ปฏิบัติการที่เกี่ ยวกั บการทางานของการ
ถ่ า ยเทความร้ อ น เช่ น เครื่อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ น ปฏิ บั ติ ก ารที่
เกี่ย วกั บการทางานของการถ่ายเทมวลสาร เช่น หอกลั่นลาดับส่วน
หอดูดกลืนก๊าซ หอสกัดของเหลวด้วยของเหลว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของ
ไหล การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลได้ เข้าใจหลักการทางาน
และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้
583310

สารเติมแต่งพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Additives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของสารเติมแต่ง พฤติกรรมทางกายภาพของสารเติม
แต่ง การคอมพาวด์พอลิเมอร์และสารเติมแต่ง กลไกพื้นฐานของการ
ผสม การผสมแบบแตกตัว การผสมแบบกระจายตัว การคอมพาวด์ใน
เครื่องผสมภายใน การคอมพาวด์ในเครื่องอัดรีด การคอมพาวด์พอลิ
เมอร์และสารเติมแต่ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรีย นรายวิชานี้ ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่
ของสารเติมแต่งแต่ละชนิด เลือกชนิดของสารเติมแต่งให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน อธิบายความหมายของการผสมแบบแตกตัวและกระจายตัว
อธิบายหลักการและขั้นตอนการผสมในเครื่องผสมภายในและเครื่องอัด
รีด เลือกเทคนิคการผสมที่เหมาะสมกับการคอมพาวด์พอลิเมอร์และ
สามารถกาหนดขอบเขตตัวแปรการขึ้นรูปในการคอมพาวด์พอลิเมอร์
583311

สัมมนา
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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1(0-3-3)

ศึก ษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจารณ์ ความก้ าวหน้ าของ
หั ว ข้ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมปิ โ ตรเคมี แ ละพอลิ เมอร์ ต ามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและตอบคาถามในหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมายหรือพื้นฐานทางวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาควรมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ทบทวน
วรรณกรรม วิเคราะห์ และอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์ สามารถเรีย บเรีย ง
สื่อสาร และนาเสนอผลงานในเชิงวิชาการได้ สามารถแสดงความเห็น
และตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองศึกษาได้
583401

โครงงานวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 3(3-0-6)
(Petrochemical and Polymer Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งค้ น คว้ า ท าการวิ จั ย น าเสนอโครงงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยโครงงานนั้น
ต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทาการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมปิโตร
เคมี ห รื อ พอลิ เมอร์ ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั น โดยวิ ธี ก ารหาค าตอบเชิ ง
วิเคราะห์ การทดลอง และสามารถนาเสนอผลการศึกษาโดยการเขียน
รายงานและนาเสนอด้วยวาจา
583501

วัสดุพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymeric Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทและการใช้งานวัสดุพ อลิเมอร์ วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจาวัน/ในงานเชิงวิศวกรรม/ชนิดสมรรถนะสูง/ชนิดพิเศษ กลุ่ม
การใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ การทดสอบสมบัติทางกล ความร้อน ไฟฟ้า
แสง เคมี การติดไฟ และการกั้นการแพร่ผ่าน เทอร์โมพลาสติก เทอร์โม
เซต อิลาสโตเมอร์ พอลิเมอร์ผสมและ (นาโน) คอมโพสิท พอลิเมอร์

ชีวภาพและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ บล็อกโคพอลิเมอร์ การ
นาไปใช้ประโยชน์ขั้นสูง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ สามารถเชื่อมโยงได้ระหว่างโครงสร้างและสมบัติ
และสมรรถนะของเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซต และ อิลาสโตเมอร์
สามารถเลือกวัสดุพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์สาหรับการใช้งานที่จาเพาะ
เจาะจง
583502

เครื่องมือวัดและระบบควบคุม
3(2-3-7)
(Instrumentation and Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า และ
529294 ปฏบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
หลัก การเบื้องต้นของระบบเครื่องมือสาหรับการวัดและ
ระบบควบคุ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการขึ้ น รู ป พอลิ เมอร์ หั ว ข้ อ ที่
รวมอยู่ในวิชานี้ได้แก่ พื้นฐานการวัด หลักการทางาน และองค์ประกอบ
ของเครื่องมือวัดและระบบควบคุม เซ็นเซอร์ที่ใช้ในงานทางวิศวกรรม
ระบบการควบคุมและการปรับตั้งตัวแปรระบบการควบคุมต่าง ๆ การ
เขียนโปรแกรม พีแอลซีเบื้องต้น และระบบอัตโนมัติ ปฏิบัติการทดลอง
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบการควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่ างๆ ต่ อ ไปนี้ อธิบ ายหลั ก พื้ น ฐานของการวัด เพื่ อ ให้ ได้ข้ อ มู ล ที่
ถูกต้องแม่นยา อธิบายหลักการทางานพื้นฐาน เปรียบเทียบข้อดี และ
ข้อจากัดของเครื่องมือวัดต่าง ๆ และเลือกใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม
กับการใช้งานได้ที่สาคัญต่องานทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้ อธิบาย
หลักพื้นฐาน และ การปรับตั้งค่าตัวแปรของระบบควบคุมได้ สามารถ
ระบุเครื่องมือวัดและระบบควบคุมที่ใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการขึ้น
รูป พอลิ เมอร์ได้ สามารถเขี ย นรายงานการทดสอบอธิ บ ายหลั ก การ
เหตุผล ผลการทดสอบ และสรุปผลการทดสอบของแต่ละการทดสอบ
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583503

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
การเลือกสรรวัสดุ
3(3-0-6)
(Plastic Product Design and Materials Selection)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเบื้องต้นของออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ การใช้ ง านด้ า นต่ า งๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์กับกระบวนการขึ้นรูปพอ
ลิเมอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการสร้าง
ชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว รวมถึงการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม พอลิ
เมอร์กลุ่มต่าง ๆ สมบัติของพอลิเมอร์ หลักเบื้องต้นของการเลือกสรร
วัสดุ แผนภู มิ ก ารเลือ กสรรวัสดุ ดั ชนี วัส ดุ แหล่ งข้อมู ล ของวัส ดุ การ
เลือกวัสดุที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายขั้ น ตอนการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
สามารถเสนอตั ว อย่ า งการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการขึ้นรูป รวมทั้งสามารถอธิบายการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนสามารถระบุจุดสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานด้านต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถอธิบายสมบัติสาคัญ
ของพอลิเมอร์ ผู้เรียนสามารถคัดเลือกวัสดุโดยใช้ดัชนีวัสดุและแผนภูมิ
การเลือกวัสดุ สามารถออกแบบผลิตภัณ ฑ์อย่างง่ายและเลือกวัสดุได้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผ่านโครงงานขนาดเล็ก
583504

พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท
3(3-0-6)
(Polymer Blends and Composites)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้ องต้ นเกี่ ย วกั บ พอลิเมอร์ผ สม เทอร์โมไดนามิ ก
ของพอลิ เมอร์ ผ สม การส่ ง เสริ ม สภาพเข้ า กั น ได้ แ ละการผสมแบบ
เกิดปฏิกิริยา การผสมพอลิเมอร์ผสม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติ
และประสิ ทธิภ าพของพอลิ เมอร์ผสม การเพิ่ มความเหนีย วของพอลิ
เมอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์คอมโพสิท กระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์คอมโพสิท สมบัติและประสิทธิ ภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิท
พอลิเมอร์คอมโพสิทที่เสริมแรงด้วยเส้นใย การค้นคว้า การทารายงาน
และน าเสนองานวิ จั ย ด้ า นพอลิ เมอร์ ผ สมและพอลิ เมอร์ ค อมโพสิ ท

รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์
ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมือ่ สิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่ าง ๆ ต่อ ไปนี้ อธิบายความเข้ ากั นได้ของพอลิเมอร์ผสมโดยใช้
ความรู้ทางเทอร์โมไดนามิก บรรยายการเลือกวิธีส่งเสริมสภาพเข้ากันได้
ของพอลิเมอร์ผสมได้อย่างเหมาะสม อธิบ ายผลกระทบของการผสม
สัณฐานวิทยาและชนิดของพอลิเมอร์ที่นามาผสมต่อประสิทธิภาพการใช้
งานของพอลิเมอร์ผสม ระบุวิธีก ารเพิ่ มความเหนีย วให้แก่ พอลิเมอร์
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิท บรรยาย
การผลิ ต คอมโพสิ ท ด้ ว ยกระบวนการผลิ ต แบบต่ า ง ๆ ใช้ ส มการที่
เกี่ยวข้องในการทานายสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิท
583505

วัสดุเส้นใยเสริมแรง
3(3-0-6)
(Fiber Reinforced Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของเส้นใยเสริมแรง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุพอลิ
เมอร์คอมโพสิทเสริมแรงด้วยเส้นใย กลศาสตร์จุลภาค สมบัติ และ การ
ทดสอบ ตัวอย่างการออกแบบและการขึ้นรูปวัสดุเส้นใยเสริมแรง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ สามารถบอกชนิด และสมบัติของเส้นใยที่ใช้ในการผลิต
วัสดุเสริมแรงได้ สามารถบอกกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิทเสริมแรง
ด้ ว ยเส้ น ใยได้ สามารถอธิ บ ายสมบั ติ และวิ ธี ท ดสอบของวั ส ดุ
คอมโพสิทเสริมแรงได้ สามารถเลือกชนิดของเส้นใย และกระบวนการ
ผลิตวัสดุเส้นใยเสริมแรงได้
583506

วัสดุเคลือบผิว
3(3-0-6)
(Surface Coatings)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้องต้นและเทคนิคการเคลือบผิว วัสดุเคลือบผิว
อิ น ทรี ย์ วั ส ดุ เคลื อ บผิ ว ไอระเหยเคมี และ วั ส ดุ เคลื อ บผิ ว ไอระเหย
กายภาพ กลไกการยึดติดและสมดุลการแผ่เป็นฟิล์มบางของของเหลว
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องค์ประกอบของวัสดุเคลือบผิวอินทรีย์ สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สารยึด พอลิเมอร์ ตั วทาละลาย/ตัวกลาง สารให้ สี สารเติมแต่ง วัส ดุ
เคลือบผิวแบบใช้น้า แบบใช้ตัวทาละลาย และแบบเป็นผง สมบัติการ
ไหล เทคนิคการผสมและการทาให้กระจาย เทคนิคการเคลือบผิวหน้า
การเกิดฟิล์ม และการแห้งตัว การทดสอบวัสดุเคลือบผิว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถอธิบายหน้าที่หลักที่สาคัญของสารยึดพอลิ
เมอร์ ตัวทาละลาย/ตัวกลาง เม็ดสี และสารเติม แต่ง และเลือกใช้ ได้
อย่างเหมาะสม สามารถประมาณอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของสารยึด
พอลิเมอร์ ตัวทาละลาย และเม็ดสี เพื่อให้ได้สภาวะกระจายตัวที่ดีของ
เม็ดสี สามารถใช้หลักการพื้นฐานของ การเกิ ดสารละลาย การทาให้
เกิดการกระจายตัวและสมบัติการไหล การยึดติดและการเกิดฟิล์ม ใน
การทาให้ได้วัสดุเคลือบผิวที่มีสมบัติเหมาะสม และทาให้ฟิล์มยึดติดได้ดี
บนสับเสรท
583507

เทคโนโลยีของสารยึดติด
2(2-0-4)
(Technology of Adhesives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการยึดติด ประเภทและองค์ประกอบของสารยึดติด
การเตรียมพื้นผิว การทดสอบสารยึดติดและการยึดติด การใช้ประโยชน์
สารยึดติดในอุตสาหกรรม ชนิดและลัก ษณะของเทปสารยึด ติด การ
ทดสอบเทปสารยึดติด กระบวนการผลิตเทปสารยึดติด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ สามารถบอกชนิด และสมบัติของสารยึดติด และเทปสาร
ยึดติด ได้ สามารถบอกกระบวนการผลิตสารยึดติด และเทปสารยึดติด
ที่สาคัญ ได้ สามารถวิเคราะห์การล้มเหลวของการยึดติดได้ สามารถ
เลื อ กชนิ ด สารยึ ด ติ ด และเทปสารยึ ด ติ ด ส าหรั บ การใช้ ง านใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้

583508

เทคโนโลยียาง
3(3-0-6)
(Rubber Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเคมีที่ใช้ในการผสม
ยาง ระบบการวัลคาไนซ์ยาง การคอม พาวด์และการขึ้นรูปยาง การ
ทดสอบทางฟิ สิ ก ส์ข องยางและผลิต ภั ณ ฑ์ ย าง ยางผสม ยางเทอร์โ ม
พลาสติ ก และน าเสนองานวิ จั ย ด้ า นยาง รวมถึ ง การศึ ก ษาดู ง านใน
โรงงานที่เกี่ยวข้องกับยาง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนจะสามารถบอกสมบัติ
ของยางชนิดต่าง ๆ เลือกสารเติมแต่งที่เหมาะสมในสูตรยางคอมพาวนด์
บอกความแตกต่างของระบบการวัลคาไนซ์ยาง บอกขั้นตอนในการผสม
และการขึ้นรูปยางคอมพาวด์ อธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดสอบสมบั ติ ข องยางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง และสามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างพลาสติก ยางและยางเทอร์โมพลาสติก
583509

ยางคอมโพสิท
3(3-0-6)
(Rubber Composites)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคในการผลิตยางคอมโพสิท สารและเส้นใยเสริม แรง
การปรับปรุง และการวิเคราะห์พื้นผิวระหว่างหน้า การเตรีย มและ
สมบัติของยางคอมโพสิทชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยี ยางล้อ การทดสอบยาง
คอมโพสิท
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่ อสิ้ น สุดการเรีย นรายวิชานี้ ผู้เรีย นมีค วามเข้าใจ และ
สามารถอธิบายสมบัติ และขั้นตอนการเตรียมยางคอมโพสิทได้ สามารถ
เลือกใช้ยางคอมโพสิทให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้
583510

พอลิเมอร์สาหรับงานทางการแพทย์
3(3-0-6)
(Polymer for Medical Applications )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิย ามและชนิ ด ของวัสดุ พ อลิ เมอร์ที่ ใช้ ในทางการแพทย์
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ ปฏิกิริยาการตอบสนองและ
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ความเข้ากันได้ในทางชีวภาพของวัสดุกับระบบชีวภาพ (ร่างกายมนุษย์)
วิ ธี ก ารทดสอบความเข้ า กั น ได้ การเสื่ อ มสภาพของวั ส ดุ ในสภาวะ
ชีวภาพ การนาพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น ในระบบ
ส่งถ่ายตัวยา ไหมเย็บแผล ระบบกระดูก ระบบสายตา ฯลฯ การค้นคว้า
ทารายงาน และนาเสนองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทัศน
ศึกษาในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้ า นต่ า ง ๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ค าจ ากั ด ความของวั ส ดุ พ อลิ เ มอร์ ท าง
การแพทย์ได้ ระบุส มบั ติ ที่ ก าหนดและจ าเป็ น ต้อ งค านึ งถึงในการท า
หน้าที่ในชีวภาพ บรรยายปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบชีวภาพต่อ
วัส ดุ พ อลิ เมอร์ท างการแพทย์ เลื อ กวั ส ดุ พ อลิ เมอร์ ท างการแพทย์ ที่
เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และออกแบบ วิธีการ
ตรวจสอบสมบัติได้ นาเสนอและวิเคราะห์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ได้
583511

การจัดการขยะพลาสติกและยาง
3(3-0-6)
(Plastic and Rubber Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การมีส่วนร่วมของพลาสติกและยางในสังคมสมัยใหม่ การ
ผลิ ต การใช้ งาน และ การก าจัด ขยะพลาสติ ก และยาง ผลกระทบต่
สิ่งแวดล้อมและแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (การย่อย
สลายทางชีวภาพ การรีไซเคิล การเผา ฯลฯ) กระบวนการแยกขยะ
พลาสติกและยาง กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกและยาง สารเคมี
และพลังงานจากขยะพลาสติ ก และยาง วัฏ จัก รชี วิต และเทคโนโลยี
ทางเลือ กอื่น ๆ ในการจั ดการขยะพลาสติ ก และยาง การค้ นคว้า ท า
รายงาน และนาเสนอหัวข้อที่น่าสนใจด้านการจัดการขยะพลาสติกและ
ยาง การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ บรรยาย แยก และแนะนาวิธีที่เหมาะสมในการรี
ไซเคิลพลาสติกและยาง อธิบายความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจาก
การใช้พลาสติกและยาง วิเคราะห์ได้ว่าการใช้พลาสติกและยาง ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร วิเคราะห์ความสามารถในการย่อยสลาย
ทางชีวภาพของพลาสติกและยาง จากโครงสร้างทางเคมี บรรยายถึง
แนวทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรีไซเคิลวัสดุพลาสติก
และยาง บรรยายและแยกแยะชนิดของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน
ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น แนะนาพลาสติกที่ดีที่สุด
ในการผลิตเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ ประเมิน ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมส าหรับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง
583512

การสร้างชินงานต้นแบบ 3 มิติ
โดยการพิมพ์เชิงปฏิบัติการ
1(0-3-3)
(3D Printing Workshop)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาการสร้างชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติ โดยการพิมพ์เชิง
ปฏิบัติก ารนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่หลัก การพื้นฐานของเทคโนโลยี
กระบวนการผลิ ต แบบเติ ม เนื้ อ วั ส ดุ หั ว ข้ อ ที่ ร วมอยู่ ใ นวิ ช านี้ ได้ แ ก่
หลัก การทางาน ความสามารถ และ ข้อจากั ด ของกระบวนการผลิต
แบบเติ ม เนื้ อ วั ส ดุ แ บบต่ าง ๆ การปฏิ บั ติ ก ารจะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์ ตรงในการสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ได้ออกแบบขึ้นมาด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในปัจจุบัน
และแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ อธิบายเปรียบเทียบถึงหลักการทางาน ความสามารถ
และข้อจากัดของ ข้อจากัด ของกระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อ วัสดุแบบ
ต่าง ๆ ระบุการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์
ชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติได้
583513

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2(2-0-4)
(Plastics Packaging Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์นี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ทั้ง
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการได้มา
ซึ่งผลิตภัณ ฑ์บรรจุภัณ ฑ์สุดท้ายที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
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หั ว ข้ อ ที่ ร วมอยู่ ใ นวิ ช านี้ ไ ด้ แ ก่ หน้ า ที่ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข้ อ พิ จ ารณา
ทางด้านเทคนิคและการค้า วัสดุพลาสติกหลักและสารเติมแต่งที่ใช้ใน
งานบรรจุภัณฑ์ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกที่ใช้สาหรับผลิตบรรจุภัณฑ์
สมบัติจาเพาะของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผลิตภัณ ฑ์แต่ละ
ชนิ ด การเติ ม การติ ด ฉลาก และการจั ด การบรรจุ ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สาหรับ
หารใช้งานด้านต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ ระบุคุณลักษณะความต้องการของบรรจุภัณฑ์ที่
เฉพาะตามผลิตภัณฑ์ได้ เลือกวัตถุดิบ สารเติมแต่ง และกระบวนการขึ้น
รูปสาหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ได้
583514

เทคโนโลยีสิ่งทอ
3(3-0-6)
(Textile Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทน าเกี่ ย วกั บ สิ่ งทอ การจ าแนกชนิ ดของเส้ น ใย สมบั ติ
ของเส้นใย กระบวนการขึ้นรูปเส้นใย ชนิดและคุณลักษณะของเส้นด้าย
การทอ กระบวนการเตรียมสิ่งทอ การย้อมสี การตกแต่ง การทดสอบสิ่ง
ทอ สั ญ ลั ก ษณ์ ในการดู แ ลสิ่ งทอ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านสิ่ งทอส าหรั บ
เทคโนโลยีใหม่ และนาเสนองานวิจัยด้านสิ่งทอ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นรายวิ ช านี้ ผู้ เรี ย นจะสามารถบอก
คุณสมบัติของเส้นใย เลือกกระบวนการขึ้นรูปสาหรับเส้นใย บอกชนิด
และกระบวนการการผลิตเส้นด้าย อธิบายกระบวนการทอ การเตรียม
สิ่งทอ การย้อมสี การตกแต่ง และการทดสอบสิ่งทอ บอกความหมาย
ของสั ญ ลั ก ษณ์ ในการดู แ ลสิ่ งทอและการประยุ ก ต์ ใช้ งานของสิ่ ง ทอ
สาหรับเทคโนโลยีใหม่
583515 พอลิเมอร์ชีวภาพ
(Biopolymers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

นิยามและการจาแนกประเภทพอลิเมอร์ชีวภาพ พอลิเมอร์
ชีวภาพที่มาจากแหล่งธรรมชาติ: แป้ง เซลลูโลส ไคติน พอลิไฮดรอก
ซีอัลคาโนเอต ยางธรรมชาติ ฯลฯ พอลิเมอร์ชีวภาพสังเคราะห์ที่มาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได้ การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ: การ
สังเคราะห์ทางชีวภาพ การหมัก การสังเคราะห์ทางเคมี การตรวจสอบ
และวิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ กระบวนการขึ้นรูปและการ
พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพสู่ก ารประยุก ต์ใช้ทางอุตสาหกรรม
การย่อยสลายทางชีวภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุพอลิ
เมอร์ชีวภาพ ปัจจัยเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและระบบนิ เวศน์ การค้นคว้า
ทารายงาน และนาเสนองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
พอลิเมอร์ชีวภาพแต่ละประเภท วิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์ ชีวภาพ
จากโครงสร้างทางเคมี อภิปรายมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ของพอลิเมอร์ชีวภาพ แนะนาและอภิปรายให้ความเห็นเกี่ ยวกับการ
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมสาหรับการประยุกต์ใช้งานประเภทที่กาหนด
โดยพิจารณาระหว่างพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์สังเคราะห์ ในด้าน
วัตถุดิบ พลังงาน สมบัติของวัสดุ หน้าที่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
จัดการของเสีย และด้านเศรษฐศาสตร์
583516

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานทางด้าน
วิศวกรรมสาหรับวิศวกรพอลิเมอร์
3(2-3-7)
(Introduction to Computer-aided Engineering
for Polymer Engineer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ค อมพิ วเตอร์ช่ ว ยในงาน
วิศวกรรมสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการผลิตขึ้นรูป
โดยเน้นในด้านของทฤษฏีและเทคนิคในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
แก้ ปั ญ หาทางด้ า นในกระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ อลิ เมอร์ เพื่ อ ให้
นักศึกษาเข้าใจถึงสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมต่างๆ
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้ า นต่ า งๆ ต่ อ ไปนี้ อธิ บ ายหลั ก การและขั้ น ตอนพื้ น ฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสร้างแบบจาลองของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
ใช้ ค อมพิ วเตอร์ ช่ วยในการวิ เคราะห์ ค วามเสี ย หายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้
ด าเนิ น การการจ าลองและวิ เ คราะห์ ก ารไหลของพอลิ เ มอร์ ใ น
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่าง ๆ ได้
583517

พอลิเมอร์สาหรับงานทางอิเลคทรอนิคส์
2(2-0-4)
(Polymer for Electronic Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของสมบัติการเป็นฉนวนและการนาไฟฟ้า
ของวัสดุอโลหะและวัสดุพอลิเมอร์ สมบัติทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์ ปะจุ
ไฟฟ้าสถิตย์และการควบคุม อิทธิพลของอุณหภูมิและความถี่ต่อสมบัติ
ทางไฟฟ้า ผลของการเสื่อมสภาพต่อสมบัติทางไฟฟ้า การทดสอบสมบัติ
ทางไฟฟ้า การใช้งานและการพัฒนาถึงปัจจุบัน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่ อไปนี้ สามารถอธิบ ายเชิงเปรีย บเทีย บสมบั ติความเป็ น
ฉนวนและการนาไฟฟ้าของวัสดุพอลิเมอร์ได้
583518

การฉีดขึนรูปพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Injection Molding of Polymer)
วิชาบังคับก่อน : 583303 กระแสวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปพอลิ
เมอร์
องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด ได้แก่ หน่วย
ฉีด หน่วยยึดแม่พิมพ์ ระบบส่งกาลังและระบบควบคุม พื้นฐานการ
ออกแบบแม่พิมพ์ ตัวแปรสาคัญในการขึ้นรูป ได้แก่ ความดัน อุณหภูมิ
ความเร็ว ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมบัติของชิ้นงานฉีด ลักษณะ
โครงสร้างทางสัณ ฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด กระบวนการฉีดแบบใช้แก๊
ซช่วย กระบวนการฉีดทับ กระบวนการฉีดโฟม และกระบวนการฉีดโดย
เทคนิคพิเศษอื่นๆ ปัญหาและการแก้ ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นในชิ้นงานฉีด

การอภิปรายความรู้ใหม่ในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด การทัศนศึกษาใน
โรงงานฉีดขึ้นรูป
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การอธิบายหน้าที่และความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบในเครื่องฉีด
กลไกการทางานของเครื่องฉีด มีพื้นฐานความรู้สาหรับการออกแบบ
แม่ พิ ม พ์ ฉี ด สามารถอภิ ป รายและวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โครงสร้าง สมบัติของชิ้นงานฉีด และปัจจัยการฉีดขึ้นรูปได้ สามารถ
วิเคราะห์ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้น จริงจากกระบวนการฉีดขึ้น รูปพอลิเมอร์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
ของชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการขึ้นฉีดขึ้นรูปได้
583519

การอัดรีดพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Extrusion)
วิชาบังคับก่อน : 583303 กระแสวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
ประเภทของเครื่องอัดรีด ส่วนประกอบของเครื่องอัดรีด
การวิเคราะห์กระบวนการอัดรีด ประเภทของสกรู เครื่องอัดรีดแบบสกรู
คู่ ชีทและฟิล์มแบบหล่อ ฟิล์มแบบเป่า การอัดรีดท่อและหลอด การอัด
รีดโฟร์ไฟท์ การหุ้มสวดและเคเบิล การปั่นเส้นใยแบบหลอม การอัดรีด
ร่วม การแก้ปัญหาสาหรับกระบวนการอัดรีด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถบอกความแตกต่างของประเภทของเครื่อง
อัดรีด เลือกแบบสกรูที่เหมาะสมในการใช้งาน เลือกดายด์ที่เหมาะสม
ส าหรั บ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกระบวนการอั ด รี ด บอกขั้ น ตอนใน
กระบวนการขึ้ น รู ป แบบอั ด รี ด ประเภทต่ า งๆ บอกแนวทางในการ
แก้ปัญหาในเบื้องต้นสาหรับกระบวนการอัดรีด
583520

การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
2(2-0-6)
(Polymer Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของการออกแบบวิศวกรรมและการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ชนิดใหม่ นักศึกษาจะ
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ร่วมกันเป็นกลุ่มในการทาโครงงานการออกแบบทางวิศวกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรีย นควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ มีทักษะการออกแบบทางวิศวกรรมสาหรับผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ และทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีทักษะการทาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ มีความรู้
ในหัวข้อที่ทาปฏิบัติการ มีทักษะการบันทึกผลการทดลอง การอภิปราย
และการสรุ ป ตอบปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ ง มี ค วามคุ้ น เคยกั บ วั ส ดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อปฏิบัติการ

583521 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 3(3-0-6)
(Special Topics in Petrochemical
and Polymer Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมปิโตรเคมีและ
พอลิเมอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ มีความสามารถในการค้นคว้า สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์

583603

583601

เคมีเชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Physical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1
สมบั ติ ข องของเหลวและสารละลาย สมดุ ล วัฎ ภาคและ
กฏวั ฎ ภาค กระบวนการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า อุ ณ หพลศาสตร์ เ คมี และ
จลนพลศาสตร์เคมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษามีความรู้และเข้าใจ ในแต่ละหัวข้อของรายวิชา
คาดว่า นั ก ศึ ก ษาจะมี พื้ น ฐานเพี ย งพอส าหรับ การศึ ก ษาวิช าอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้
583602

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1(0-3-3)
(Physical Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 583601 เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน : 583203 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีทางอุณหพล
ศาสตร์ที่เกี่ยวกับสารละลายและการประยุกต์ใช้ สมดุลระหว่างไอกับ
ของเหลว สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ
เชิ งอุ ณ หพลศาสตร์ข องของไหลบริสุท ธิ์ และสารละลายได้ เข้ าใจถึ ง
สมดุลระหว่างไอกับของเหลว สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสมดุลวัฏ
ภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้
583604

หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรม
(Engineering Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเบื้องต้นในการทางานกับวัตถุอันตราย สาเหตุและการ
ป้องกันการเกิดไฟไหม้และระเบิด การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต
Inherent Safer Design การประเมิ น ความเสี่ ย งโดยวิ ธี ต่ า งๆ เช่ น
Checklist, Event Tree Analysis, Fault Tree Analysis เ ป็ น ต้ น
การบริห ารจัด การความเสี่ย ง การเยี่ ย มชมโรงงานและการประเมิ น
ความเสี่ย งในโรงงานตัวอย่าง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภั ย ในการ
ทางาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายอันเกิด
จากสภาวะการทางานที่ไม่ปลอดภัยที่มีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการ
ประกอบธุรกิจ เข้าใจองค์ประกอบสาคัญของสภาวะการทางานที่
ปลอดภัย

688
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

583605

กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Downstream Processing in Biotechnology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วั ส ดุ พ อลิ เมอร์ ชี ว ฐาน และการผลิ ต มอนอเมอร์ ชี ว ฐาน
เทคนิคสาหรับการกู้คืน การแยก และการทาบริสุทธิ์มอนอเมอร์ชี วฐาน
การทาให้เซลล์แตก การปั่นเหวี่ย ง การดูดซับ การแยกโดยอาศัย เยื่อ
เลือ กผ่าน และวิธีก ารทางโครมาโทกราฟี การบ าบัด ของเสีย ชีวภาพ
ข้ อ บั ง คั บ และการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลั งจากการเรีย นวิช านี้ นั ก ศึก ษาสามารถบ่ งชี้ ลั ก ษณะ
จาเพาะของพอลิเมอร์ชีวฐาน บรรยายและอธิบ ายกระบวนการผลิ ต
มอนอเมอร์ชีวฐาน พร้อมกั บเสนอแนะ เลือก และก าหนดลาดับและ
สภาวะการทางานที่เหมาะสมของหน่วยปฏิบัติก ารสาหรับกู้ คืน แยก
และทาบริสุทธิ์มอนอเมอณ์ชีวฐานได้ นักศึกษาต้องคานึงถึงความสาคัญ
ของการบาบัดของเสียชีวภาพ รวมถึงข้อบังคับและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพได้
4(4-0-8)
583606 วิศวกรรมการกลั่นนามันปิโตรเลียม
3(3-0-6)
(Petroleum Refinery Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นน้ามันปิโตรเลียม โดย
ศึ ก ษาแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มและก๊ า ซธรรมชาติ ก๊ า ซองค์ ป ระกอบของ
ปิ โตรเลีย ม กระบวนการกลั่ น น้ ามั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากปิ โตรเลี ย ม และ
วิ ธี ก ารทดสอบคุ ณ ภาพ กระบวนการสนั บ สนุ น และการด าเนิ น
กระบวนการ กระบวนทรีตติงทางเคมี กระบวนการแตกโมเลกุล และ
กระบวนการแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการบาบัด และ
แตกโมเลกุ ล ด้ ว ยไฮโดรเจน กระบวนการรี ฟ อร์ ม มิ่ ง โดยใช้ ตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยา และกระบวนการเปลี่ยนไอโซเมอร์ การลดความหนืด การเกิด
โค้ก กระบวนการเติมหมู่อัลคิล และการผสมผลิตภัณฑ์

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาเข้าใจหลัก การพื้นฐานและบอกถึงพารามิเตอร์
ส าคั ญ ของกระบวนการกลั่ น แยกปิ โ ตรเลี ย ม และสามารถเลื อ ก
เทคโนโลยีและสภาวะการดาเนินกระบวนการกลั่นแยกที่ให้ผ ลได้ของ
น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซลตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ต้องการอื่น ๆ
สูงสุด
583607

ปรากฏการณ์ถ่ายโอน
3(3-0-6)
(Transport Phenomena)
วิชาบังคับก่อน : 583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารถ่ ายเทโมเมนตั ม การหา
ความเร็วและอัตราการไหลในระบบสภาวะคงที่ สาหรับ การไหลแบบ
ราบเรียบ ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน การนาความร้อนในพิกัดคาเต
เชีย น พิ กัดทรงกระบอกและพิ กั ดทรงกลม ในสภาวะคงที่ การแก้
สมการในระบบต่างๆ ครีบระบายความร้ อน ทฤษฎีการถ่ายเทมวล
สารในสภาวะคงที่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาเข้าใจเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ถ่ายโอนโมเมนตั ม
ความร้อน และมวลสารในระบบคาเตเชียน พิกัดทรงกระบอก และพิกัด
ทรงกลม ในสภาวะคงที่ การแก้สมการในระบบต่าง ๆ และการนาไปใช้
ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี
583608

พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม
3(3-0-6)
(Process Dynamics and Control)
วิชาบังคับก่อน : 583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา
แบบจ าลองคณิ ต ศาสตร์ ข องระบบกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี เทคนิคการแก้สมการและพลศาสตร์ของระบบเหล่านี้ บท
นาของการควบคุมอัตโนมัติ หลักการของการควบคุมแบบป้อนกลับ การ
วิเคราะห์เสถียรภาพของกระบวนการควบคุม การออกแบบกระบวนการ
ควบคุ ม และการตอบสนองต่ อ ความถี่ แนะน าลั ก ษณะเฉพาะของ
เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมต่างๆ การปรับแต่งค่าของตัวควบคุมแบบ
ป้อนกลับโดยใช้วิธี Ziegler-Nichols และ Cohen-Coon
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาควรมีความสามารถในการสร้างแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์และวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
ทั่วไป สามารถสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของสัญญาณเข้าและ
ออกได้ สามารถสร้างแผนภาพแบบกล่องเพื่ ออธิบ ายพฤติก รรมของ
ระบบและสามารถนิ ย ามตั ว แปรอิ ส ระ ตั ว แปรควบคุ ม และตั ว แปร
รบกวนได้ เข้าใจถึงความสาคัญของหน้าที่ของกระบวนการควบคุมแบบ
ป้อนกลับ สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเปิดและ
แบบปิดของกระบวนการอย่างง่ายได้ เข้าวิธีการปรับแต่งตัวแปรควบคุม
แบบดั่งเดิมและแบบสมัยใหม่ที่เป็นเครื่องมือในการติดตามกระบวนการ
ควบคุม
583609

กระบวนการดูดซับสาร
3(3-0-6)
(Adsorption Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิยามของคา การดูดซับแบบกายภาพและแบบเคมี ชนิด
การประยุก ต์ใช้และการเตรีย มตัวดูดซับ ทางการค้า สมดุลการดูดซับ
สาหรับสารบริสุทธิ์และของผสม การหาการกระจายตัวของพื้นที่ผิวและ
ขนาดรูพรุนของตัวดูดซับโดยดารดูดซับก๊าซ กระบวนการถ่ายโอนสาร
ในกระบวนการดู ด ซั บ การอธิ บ ายระบบการดู ด ซั บ ในเชิ ง มหภาค
พลศาสตร์ของการดูดซับแบบเบดบรรจุ กระบวนการดูดซับและวัฏจักร
วิธีการออกแบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษารู้เกี่ยวกับศัพท์ทางด้านกระบวนการดูด ซับ ชนิด
ของสารดูดซับ ความแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทาง
เคมี รู้จัก วิธีก ารหาคุณ สมบัติ ของสารดูดซั บ การท าสมดุล การดูดซั บ
สาหรับสารบริสุทธิ์และสารผสม พลศาสตร์ของการดูดซับ และวิธีการ
ออกแบบหอดูดซับ
583610

การแยกลาดับขันแบบสมดุล
3(3-0-6)
(Equilibrium-Staged Separations)
วิชาบังคับก่อน : 583203 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
หรือ 583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย
การวิเคราะห์และการทางานของกระบวนการแยกสารแบบ
ลาดับขั้นแบบสมดุล ได้แก่ กระบวนการแยกสารในระบบของของไหล

และของแข็ง กระบวนการสกัดของเหลวด้วยของเหลว กระบวนการ
กลั่นของเหลวแบบหลายองค์ประกอบ กระบวนการแยกที่ควบคุมด้วย
อั ต ราเร็ ว การออกแบบและจ าลองปฏิ บั ติ ก ระบวนการแยกโดยใช้
หลั ก การสมดุล ระหว่ างวัฏ ภาค ประสิ ท ธิภ าพของกระบวนการแยก
ลาดับขั้นแบบสมดุล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาควรมีความสามารถในการประยุกต์สมดุ ลวัฏภาค
ทางเทอร์โมไดนามิ ก ส์ในการคานวณประสิ ทธิภ าพในการแยกสารใน
ระบบแก็สและของเหลว และระบบของเหลว-ของเหลว คานวณจานวน
ขั้นที่สมดุลทั้งระบบสารผสมสองชนิดและมากกว่าสองชนิดขึ้นไปโดยใช้
การคานวณทางพีชคณิ ต แผนภาพ และเชิงตัวเลข ทานายผลกระทบ
ของสภาวะของกระบวนการต่อสมรรถนะของกระบวนการแยกสาร
583611

การจาลองกระบวนการ
3(2-2-6)
(Process Simulation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการคานวณพื้นฐานวิศวกรรมเคมี
อาทิ สมการสภาวะ และสมดุ ล ไอ-ของเหลว แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการจาลองกระบวนการ
ฐานข้อมูลคุณสมบัติเชิงกายภาพและอุณหพลศาสตร์ของสารเคมี การ
วิเคราะห์ ก ระบวนการด้วยซอฟต์แวร์สาเร็จรูป การใช้ประโยชน์จาก
ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การออกแบบหรื อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
โครงงานการจาลองกระบวนการตามที่ได้รับมอบหมาย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึก ษาสามารถใช้คอมพิว เตอร์ในการคานวณทางด้าน
วิ ศ วกรรมเคมี ไ ด้ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการสร้ า งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้
583612

การควบคุมมลภาวะและการบาบัด
ของเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Pollution Control
and Waste Treatment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลกระทบของมลพิ ษ จากอุ ต สาหกรรมต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม แหล่ งและลั ก ษณะของมลภาวะจาก
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อุตสาหกรรม การควบคุมและการบาบัดมลภาวะทางอากาศ น้าเสีย
อุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง การจัดการและการกาจัดของเสีย
และของเสียอันตราย การลดปริมาณของเสียและการนากลับมาใช้ใหม่
กฎหมายควบคุ ม มลพิ ษ อุ ต สาหกรรม มาตรฐาน ISO14000 และ
ISO18000
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ อธิบายผลกระทบของมลพิษอุตสาหรรมต่อสิ่งแวดล้อม
เลือกและออกแบบระบบการควบคุมและการบาบั ดมลภาวะทางอากาศ
น้าเสีย อุต สาหกรรม และมลภาวะทางเสีย ง เลื อกและออกแบบการ
จัดการและการกาจัดของเสียและของเสียอันตราย ระบุแนวทางการลด
ปริม าณของเสี ย และการน ากลั บ มาใช้ใหม่ อธิ บ ายกฎหมายควบคุ ม
มลพิ ษ อุ ต สาหกรรม อธิ บ ายประเด็ น ส าคั ญ ของ ISO14000 และ
ISO18000
583613

กระบวนการผลิตสารปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Petrochemical Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี การพั ฒ นา
เทคโนโลยีทางด้านการสังเคราะห์สารปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่
สาคัญ กระบวนการผลิตสารป้อนให้โรงงานปิโตรเคมี กระบวนการผลิ ต
สารปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นต่อเนื่อง และขั้นปลาย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ความสาคัญ ของธุรกิ จ ทางด้ านอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สามารถเลือ ก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเคมี สามารถระบุถึง
ความส าคั ญ และจ าแนกกระบวนการผลิ ต สารปิ โ ตรเคมี ขั้ น ต้ น ขั้ น
ต่อเนื่อง และขั้นปลายได้
583614

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
(Heterogeneous Catalysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเร่งปฏิกิริยา
วิวิธ พั น ธ์ เคมี ข องกระบวนการเร่งปฏิ กิ ริ ย าวิ วิ ธพั น ธ์ ธรรมชาติ แ ละ
โครงสร้ า งอะตอมของพื้ น ผิ ว สารเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า การวิ เ คราะห์ ท าง
จลนพลศาสตร์และอุณ หพลศาสตร์ของกระบวนการเร่งปฏิกิริยา การ
เตรี ย มและการวั ด สมบั ติ ข องเม็ ด สารเร่ง ปฏิ กิ ริ ย า กระบวนการเร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าโดยใช้ ส ารเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าประเภทต่ า ง ๆ เช่ น โลหะ โลหะ
ออกไซด์และซีโอไลท์ เป็นต้น การประยุกต์กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเพื่อ
การผลิ ต ในระดั บ อุ ต สาหกรรม เช่ น กระบวนการออกซิ เ ดชั น
กระบวนการทางปิโตรเลียม และไฮโดรคาร์บอน และกระบวนการผลิต
ก๊าซสังเคราะห์ เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้ นสุดการเรีย นรายวิชานี้ นัก ศึ ก ษาสามารถอธิบ ายถึ ง
กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าส าหรั บ กระบวนการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าวิ วิ ธ พั น ธ์
สามารถวิ เ คราะห์ ท างจลนพลศาสตร์ แ ละอุ ณ หพลศาสตร์ ข อง
กระบวนการเร่งปฏิกิริยา สามารถเตรียมและวัดคุณสมบัติของเม็ดสาร
เร่งปฏิกิ ริย า และสามารถประยุก ต์กระบวนการเร่งปฏิกิ ริย าเพื่อการ
ผลิตในระดับอุตสาหกรรม
583615

วิธีการออกแบบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Design Method in Petrochemical Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี การ
ออกแบบกระบวนการผลิตและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
หลัก การของกระบวนการถ่ ายโอนความร้อนและมวลสารในวัฏ ภาค
ของเหลวและก๊ า ซ การออกแบบอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การผลิ ต
ผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเคมี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้ อ น หอกลั่ น หอสกั ด หอดู ด ซั บ หอดู ด ซึ ม หน่ ว ยเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้าง หน่วยแตกย่อย เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรีย นรายวิชานี้ นักศึกษาเข้าใจมโนทัศน์ใน
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สามารถนาความรู้ที่ได้เรียน
มาแล้วมาใช้ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสามารถ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบโรงงานได้
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583616

อุตสาหกรรมสีเขียว
3(3-0-6)
(Green Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse Recycle เทคโนโลยีสะอาด
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิ จ การวิเคราะห์วัฏจัก รชีวิตผลิตภัณ ฑ์
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ ระบุแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตที่
ก าหนด ประยุ ก ต์ ห ลั ก การใช้ ท รั พ ยากรให้ คุ้ ม ค่ า โดยใช้ ห ลั ก 3Rs:
Reduce Reuse Recycle และเทคโนโลยี ส ะอาดกั บ อุ ต สาหกรรม
กรณี ศึกษา อธิบายหลัก การการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อธิบาย
หลักการสาคัญของการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ อธิบายขั้นตอน
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
583495

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา กระบวนการ
และขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึก ษา ระเบีย บข้อบั งคั บที่ เกี่ ย วข้องกั บสหกิ จ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธี ก ารเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน ทั ก ษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง
การพัฒนาศักยภาพในการเป็ นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถาน
ประกอบการ
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการทางาน
583496

สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิช าบั งคั บ ก่ อ น : รายวิช าที่ ส าขาวิ ช าก าหนดและรายวิช า 583495
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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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583497

สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 583496 สหกิจศึกษา 1
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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อ ทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
583498

สหกิจศึกษา 3
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 583497 สหกิจศึกษา 2

8 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช ากาหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
583499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมปิโตรเคมี
และพอลิเมอร์
(Petrochemical and Polymer
Engineering Professional Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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9 หน่วยกิต

นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย น าเสนอโครงงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยโครงงานนั้น
ต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทาการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมปิโตร
เคมี ห รื อ พอลิ เมอร์ ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั น โดยวิ ธี ก ารหาค าตอบเชิ ง
วิเคราะห์ การทดลอง และสามารถนาเสนอผลการศึกษาโดยการเขียน
รายงานและนาเสนอด้วยวาจา
585101 การเขียนแบบวิศวกรรม1
2(1-3-5)
(Engineering Graphics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเขียนตัวอักษร มาตรฐานและสัญนิยม การเขียนภาพ
ร่างด้วยมือเปล่า การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ ไอโซเมตริก
พิคโทเรียล เรขาคณิตพรรณาและภาพช่วย ภาพตัด การกาหนดมิติและ
ความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การเขียนแบบประกอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. เขียนตัวอักษรตามมาตรฐานและสัญนิยม และเขียนภาพร่างด้วยมือ
เปล่า
2. อ่ า นและเขี ย นภาพออโธกราฟฟิ ก ส์ ไอโซเมตริ ก พิ ค โทเรี ย ล
เรขาคณิตพรรณาและภาพช่วย ภาพตัด
3. กาหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
4. เขียนแบบประกอบ
585200 พืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของผู้ ศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยุทธศาสตร์ในการเรีย น
อุปกรณ์ และเครื่ องมื อที่จ ะได้ใช้ในการศึก ษาวิช าวิศวกรรมเครื่องกล
การเขียนรายงาน และการนาเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อช่วยการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลภาพรวม
ของการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาอธิบายโครงสร้างของหลั กสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
สามารถเขี ย นรายงานและน าเสนองานทางวิ ศ วกรรมรวมถึ ง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในจัดทารายงานและ
นาเสนองานได้ เข้าใจถึงลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรเครื่องกลได้
585201 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1
2(1-3-5)
(Mechanical Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน
: 103105 แคลคูลัส 3
จ านวนเชิ ง ซ้ อ น พี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น และเมตริ ก ซ์ เวกเตอร์
แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ และการแปลงเชิงปริพันธ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์ใช้เทคนิคมาตรฐานของจานวนเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้น
และเมตริกซ์ เวกเตอร์แคลคูลัส และการแปลงเชิงปริพันธ์สาหรับ
การประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างง่าย
2. แสดงความสามารถในการแก้ ส มการอนุ พั น ธ์ ส าหรั บ ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3. แสดงทักษะการเรีย นรู้การใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์กับงานทาง
วิศวกรรมด้วยตนเอง
585202 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2
2 (1-3-5)
(Mechanical Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 585201 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1
ระเบียบวิธีเชิงตั วเลขพื้นฐาน ได้แก่ สมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น
และระบบสมการ สมการอนุพันธ์สามัญ ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ วิธีกาลังสองน้อยที่สุดแบบเชิงเส้น สถิติเชิงวิศวกรรม
ได้แก่ การเก็บตัวอย่างแบบสุ่ม การอธิบายข้องมูล สถิติเชิงอนุมานซึ่ง
รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นักศึกษาสามารถ
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1. แก้สมการและหาคาตอบของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้นและระบบ
สมการด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
2. หาค่าค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของ
เมตริกซ์
3. หาฟังก์ชันสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิธีกาลังสองน้อย
ที่สุดแบบเชิงเส้น
4. แก้สมการอนุพันธ์สามัญด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขวิธีการต่างๆ
5. แสดงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในรูปแบบ
ภาพ พร้อมทั้งแปรผลภาพสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เหมาะสม
6. ประยุกต์วิธีการสถิติเชิงอนุมานพื้นฐานซึ่งรวมถึงการทดสอบ
สมมติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสาหรับวิเคราะห์
ปัญหาเชิงวิศวกรรม
585203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
หลั ก พื้ น ฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น
จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนที่และกฎข้อที่สองของนิวตัน
งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของ
วัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. แก้ปัญหาการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง
2. วิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบการเคลื่อนที่ของกลไกเบื้องต้น
3. วิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบสั่นสะเทือนเบื้องต้น

585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4(4-0-8)
(Thermodynamics I)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
นิยามและสังกัป คุณสมบัติ ทางเทอร์โมไดนามิกส์ 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
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช านี้ ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ แ ละอธิ บ ายพื้ น ฐาน
เกี่ ย วกั บหลัก การเบื้องต้ นทางเทอร์โมไดนามิก ส์ ผู้เรีย นสามารถระบุ
สมบั ติ ข องบริ สุ ท ธิ์ ที่ ส ภาวะต่ า งๆได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งด้ ว ยตารางของ
คุณ สมบั ติ สามารถประยุ ก ต์ ก ฎข้ อ ที่ ห นึ่ งทางเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ เพื่ อ
วิเคราะห์พลังงานในระบบปิดและระบบเปิด สามารถประยุกต์ใช้กฎข้อ
ที่ ส องของทางเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ แ ละวั ฏ จั ก รคาร์ โ นเพื่ อ วิ เคราะห์
ประสิทธิ์ภาพของเครื่องจักรความร้อน และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
ของเครื่องทาความเย็นและเครื่องสูบความร้อน สามารถคานวณการ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในระหว่างเกิดกระบวนการต่างๆ ได้
585205 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
3(2-3-7)
(Electrical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
องค์ ป ระกอบของวงจรไฟฟ้ า ; ความต้ า นทาน ความ
เหนี่ยวนาและความจุไฟฟ้า ; การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง; การ
ตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ ; วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์เฟส
เซอร์และกาลังไฟฟ้าเชิงซ้อน; วงจรไฟฟ้าสามเฟส; หลักการของอุปกรณ์
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สารกึ่งตัวนา; ไดโอดและทรานซิสเตอร์ ; วงจรขยายสัญญาณและออป
แอมป์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถบอกองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าและอธิบาย
หลักทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ ได้ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ได้
585206 เทอร์โมไดนามิกส์ 2
3(3-0-6)
(Thermodynamics II)
วิชาบังคับก่อน : 585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
การวิ เ คราะห์ เ อ็ ก เซอร์ ยี ข อ งระบบ การวิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซึ่งประกอบด้วย วัฏจักรก๊าซ
ต้นกาลัง วัฏจักรไอต้นกาลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นกาลัง วัฏจักรการทา
ความเย็ น ทฤษฎี ก๊ า ซผสม กระบวนการปรั บ อากาศ การสั น ดาป
เบื้องต้น และการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และสามารถอธิบายเอ็กเซอร์ยีของระบบ
วัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ กระบวนการปรับอากาศ และการสันดาป
เบื้ อ งต้ น สามารถวิ เคราะห์ เอ็ ก เซอร์ ยี ข องระบบปิ ด และระบบเปิ ด
กระบวนการท าความเย็ น และกระบวนการปรั บ อากาศ สามารถ
คานวณประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซึ่งประกอบด้วย วัฏ
จักรก๊ าซต้นกาลัง วัฏจักรไอต้นกาลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นกาลัง วัฏ
จักรการทาความเย็น สามารถใช้แผนภูมิไซโครเมตริกคานวณคุณสมบัติ
ของอากาศในกระบวนการปรั บ อากาศ และสามารถแก้ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์
585207 กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
สมบัติของของไหล ของไหลสถิต การลอยตั วและความ
เสถียร สมการควบคุมการไหลแบบปริพันธ์และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูล
ลี การวิเคราะห์การไหลในรูปแบบต่างๆที่ เป็นระบบคงตัวที่ไม่มีการอัด
ตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลในราง
การวัดความเร็วและอัตราการไหล ปั๊มและกังหัน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. แก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับสมบัติของของไหล
2. คานวณหาขนาดและตาแหน่งที่ของไหลที่หยุดนิ่งออกแรง
กระทาต่อพื้นผิว
3. วิเคราะห์ระบบของไหลโดยใช้สมการควบคุมการไหล และ
ความสามารถในการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบของไหลโดยใช้สมการควบคุม
4. ใช้การวิเคราะห์มิติเพื่อแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ของไหล
5. วิเคราะห์การไหลหลากหลายแบบที่เป็นชนิดบีบอัดตัวไม่ได้และ
สมบัติไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา และสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ทางกายภาพของพารามิเตอร์ทั้งหลายของการ
ไหลดังกล่าว
6. ออกแบบระบบการไหลในงานทางวิศวกรรมเบื้องต้นได้
525208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2(1-3-5)
(Engineering Graphics II)
วิชาบังคับก่อน : 585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
หลั ก การเขี ย นแบบวิศ วกรรม เรขาบรรยายและวิวช่ว ย
ภาพคลี่ แบบงานแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน แบบงานภาพประกอบ
การเขียนแบบรอยเชื่อม การเขียนแบบการยึดต่อด้วยสลักเกลียว การ
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เขี ย นแบบท่ อ การเขี ย นแบบไฟฟ้ า การเขี ย นแบบโยธา การใช้
คอมพิวเตอร์เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบเรขาบรรยายและวิวช่วย ภาพคลี่
รอยเชื่อม การยึดต่อด้วยสลักเกลียว
2. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบงานโครงสร้าง
3. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบรายละเอียดของชิ้นงาน แบบงาน
ภาพประกอบ
585301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
4(4-0-8)
(Mechanics of Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 585203 พลศาสตร์วิศวกรรม
กล่ า วน าถึ ง กลไกแบบต่ า ง ๆ การวิ เคราะห์ ก ารกระจั ด
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไกการ
วิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนที่กลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. คานวณหาการกระจัด ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล
2. คานวณหาแรงสถิต และแรงทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกลไก
3. ถ่วงสมดุลของมวลนิ่งและมวลเคลื่อนที่
4. การออกแบบลูกเบี้ยว เฟืองและขบวนเฟือง
585302 การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน: 585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ

4(4-0-8)

585207 กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายเทความร้อน การนาความร้อน การพาความ
ร้อน การแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความ
ร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความ
ร้อน การถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและการควบแน่น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. วินิจฉัยและคานวณปัญหาที่มีการถ่ายเทความร้อนด้วยกลไก
การนา การพา การแผ่รังสี การเดือดและการควบแน่น
2. วิเคราะห์และคานวณหาปริมาณสาหรับกระบวนการถ่ายเท
ความร้อนในงานทางด้านวิศวกรรมทั่วไป
3. ออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประเภทต่าง ๆ ได้
585303 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
4(4-0-8)
(Machine Design I)
วิชาบังคับก่อน : 585211 กลศาสตร์วัสดุ
พื้นฐานการออกแบบทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสีย หาย การออกแบบชิ้นส่ว นเครื่อ งจัก รกลอย่างง่าย หมุดย้า การ
วิเคราะห์ร อยเชื่อ ม สกรูแ ละอุป กรณ์ก ารจับ ยึด สลัก เพลา สปริง
เฟือ ง สกรูส่ง กาลัง อุป กรณ์ต่อ เพลา รองลื่น เบรก คลัต ช์ สายพาน
โซ่ โครงงานการออกแบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายหลักการออกแบบทางกลและสมบัติของวัสดุ
2. อธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเสียหาย
3. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย
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4. ค านวณเพื่ อ ออกแบบเกี่ ย วกั บ หมุ ด ย้ า รอยเชื่ อ ม สกรู แ ละ
อุ ป กรณ์ ก ารจั บ ยึ ด สลั ก เพลา สปริ ง เฟื อ ง สกรู ส่ ง ก าลั ง
อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่
5. วิเคราะห์และออกแบบระบบทางเครื่องจักรกล
585304 การสั่นทางกล
4(4-0-8)
(Mechanical Vibration)
วิชาบังคับก่อน : 585203 พลศาสตร์วิศวกรรม
ระบบที่มีความอิสระอันดับหนึ่ง การสั่นเนื่องจากแรงบิด
การสั่นแบบอิสระและการสั่นแบบบังคับ ระบบการสั่นแบบเทียบเท่า
ระบบที่มีความอิ สระหลายอันดับ วิธีก ารลดและควบคุมการสั่นแบบ
ต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิช านี้ ช่ วยให้ นึ ก ศึ ก ษามี ความสามารถในการจาลอง
ระบบทางพลศาสตร์ที่มีความอิสระอันดับหนึ่งและระบบที่มีความอิสระ
หลายอันดับเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
การตอบสนองต่อแรงบิดสามารถหาผลการตอบสนองของระบบทั้งการ
สั่ น แบบอิ ส ระ และการสั่ น แบบบั งคั บ สามารถสร้า งสมาการทาง
คณิตศาสตร์และวิเคราะห์การตอบสนองสาหรับระบบการสั่นเทียบเท่า
ผู้เรียนสามารถออกแบบฉนวนการสั่นและตัวดูดซับการสั่นเพื่อลดและ
ควบคุมการสั่นได้
585305 การทาความเย็นและการปรับอากาศ
4(4-0-8)
(Refrigeration and Air Conditioning)
วิชาบังคับก่อน : 585302 การถ่ายเทความร้อน
ประวัติ การท าความเย็ นและการปรั บอากาศ หลักการท า
ความเย็น ระบบการทาความเย็นแบบ ต่าง ๆ เช่น การอัดไอ การดูดซึม
การระเหย องค์ประกอบของระบบทาความเย็น สารทาความเย็น การ

คานวณภาระความเย็นและการออกแบบท่อส่งสารทาความเย็น ไซโครเม
ตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและ
คุณภาพอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบการระบาย
อากาศ การออกแบบระบบท่อน้าเย็น การประยุกต์การทาความเย็น
ทางอุ ตสาหกรรม การควบคุ มส าหรับระบบท าความเย็ น การป้ อ งกั น
อัคคีภัยในระบบปรับอากาศ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ทาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านการทาความเย็น
สาหรับเครื่องทาความเย็นการปรับอากาศ และ อุปกรณ์ประกอบของ
ระบบทาความเย็ น นอกจากนี้แล้วยังทาให้เข้าใจถึงหลักการออกแบบ
ระบบทาความเย็น ระบบปรับอากาศ และ มาตรฐานการป้องกันเพลิง
ไหม้ในระบบปรับอากาศอีก ด้วย ดังนั้นนัก ศึก ษาจะสามารถวิเคราะห์
และออกแบบระบบทาความเย็นชนิดต่างๆ และระบบปรับอากาศได้
585306 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3(2-3-7)
(Machine Design II)
วิชาบังคับก่อน : 585303 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งจั ก รกลและการออกแบบ
เครื่องจักร การเสริมสร้างความรู้และทักษะทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ
ในการออกแบบระบบทางกล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ช่วยให้ นัก ศึก ษามีความรู้และทัก ษะการปฏิบั ติ
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลและการออกแบบเครื่องจักรกล สามารถออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมได้
585307 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
(Industrial Automations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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3(2-3-7)

ระบบอั ต โนมั ติ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรม เซนเซอร์ ส าหรั บ
ระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่าง
ๆ เช่ น PLC ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุ ป กรณ์ ก ระตุ้ น ที่ ใช้ ในระบบ
อัตโนมัติ เช่น มอเตอร์ ลูก สูบ ระบบอัตโนมัติที่ ใช้ระบบนิวแมติกส์
ระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้า มีการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเซนเซอร์
อุปกรณ์กระตุ้นต่างๆ และฝึกการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC
และไมโครคอนโทรลเลอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. รู้จั ก และสามารถใช้ งานอุ ป กรณ์ ส าหรับ ระบบอั ต โนมั ติ แ ละ
อุปกรณ์ควบคุม เช่น PLC ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น
2. สามารถควบคุมอุปกรณ์กระตุ้น เช่น มอเตอร์ ลูกสูบ เป็นต้น
3. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่ได้เรียน ในการออกแบบ
และสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติได้
585308 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
4(4-0-8)
(Power Plant Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 585302 การถ่ายเทความร้อน
หลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพ
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 เครื่องมือและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรงจักร
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้

1. อภิปรายและเปรียบเทียบแหล่งพลังงานและกระบวนการเปลี่ยนรูป
พลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้า
2. คานวณประสิทธิภาพและพลังงานที่ได้รับจากโรงจักรไอน้า โรงจักร
กังหันก๊าซโรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรความร้อนร่วม
และโรงจักรที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน
3. อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้า โรง
จักรพลังงานลม และโรงจักรชีวมวล และประมาณการศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าเหล่านี้ได้
4. อภิปรายระบบควบคุมมลภาวะของโรงจักร
5. อภิปรายเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิต
ไฟฟ้า
585309 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
4(4-0-8)
(Automatic Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 585304 การสั่นทางกล
หลั ก การควบคุ ม อั ต โนมั ติ การวิเคราะห์ แ ละจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุมเชิงเส้น ส่วนประกอบของระบบควบคุม
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและชดเชย
ระบบบนโดเมนเวลาและความถี่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการจาลองระบบ
ทางฟิสิกส์เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการ
ตอบสนองรวมถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
เชิงเส้นได้ ผู้เรียนสามารถออกแบบตัวควบคุมหรือตัวชดเชยบนโดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ได้
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585310 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 1 2(1-3-5)
(Computer Aided Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 585202 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2
และ 585303 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
การใช้คอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจาลองเชิงกายภาพและการจาลอง
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และ ปัญหาประยุกต์ ที่เกี่ยวข้อง การ
กาหนดค่าที่ขอบและค่าเริ่มต้น การตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
จาลอง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสร้างแบบจาลองเชิงกายภาพที่สอดคล้อง
กับปัญหาทางวิศวกรรม นักศึกษาสามารถระบุได้ถึงความผิดพลาดที่จะ
เกิดในการจาลอง นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง
585340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 582211 กลศาสตร์ วั ส ดุ , 585204 เทอร์ โ ม
ไดนามิกส์ 1 และ 585207 กลศาสตร์ของไหล
การทดลองด้ า นเครื่ อ งมื อ วั ด และการวั ด ส าหรั บ วิ ศ วกร
เครื่องกล เช่น ความดัน การไหลของของไหล อุณหภูมิ การกระจัด แรง
และความเครียด การทดลองด้านทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหล และ
อุ ณ หพลศาสตร์ การตี ค วามหมายของข้ อ มู ล การเขี ย นรายงานเชิ ง
เทคนิค
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. เลือกและใช้งานอุปกรณ์และวิธีวัดที่นิยมใช้ในระบบทาง

2.
3.
4.
5.
6.

วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม
ทาการทดลองด้านการทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหล อุณหพล
ศาสตร์ รวมทั้งวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูลได้
อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้า โรง
จั ก รพลั ง งานลม และโรงจั ก รชี ว มวล และประมาณการ
ศักยภาพของโรงไฟฟ้าเหล่านี้ได้
7. แสดงให้เห็นว่ามีทักษะการเขียนเชิงเทคนิค
8. พัฒนาอุปนิสัยการทางานที่จาเป็นต่อการทางานร่วมกับนักศึกษา
9. ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล
585341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 585302 การถ่ายเทความร้อน
การทดลองด้านการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของ
ไหล เช่น การทดลองเรื่องแรงยกและแรงต้านในอุโมงค์ลม โรงจักรต้น
ก าลั ง เครื่อ งยนต์ สั น ดาปภายใน การท าความเย็ น การปรับ อากาศ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ และหัวข้ออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบทางความร้อนและของไหล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
นาเสนอผล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. ประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิชากลุ่มความร้อนและของไหลสู่การ
ปฏิบัติจริงในการทดลองได้
2. ทาการทดลองด้านความร้อนและของไหลและสามารถวิเคราะห์ผล
การทดลองได้
3. แสดงให้เห็นว่าสามารถวิพากษ์ผลการทดลองและมีทักษะการ
นาเสนอเชิงเทคนิค
4. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลภายใต้การทางานเป็นกลุ่ม
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585401 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2 2(1-3-5)
(Computer Aided Engineering II)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 585310 คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการวิ เคราะห์ ท าง
วิศวกรรม 1
การใช้คอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจาลองเชิงกายภาพและการจาลอง
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และปัญหาประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง โครงงาน
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยส าหรั บ ออกแบบและวิ เคราะห์ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถสร้ า งแบบจ าลองเชิ งกายภาพส าหรั บ
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถจาลองและ
วิ เคราะห์ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึ งความแม่นยาของ
การจาลองที่ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา นักศึกษาสามารถประยุกต์การ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์สาหรับโครงงานที่เกี่ ย วข้องกั บ งานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
585402 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
4(4-0-8)
(Mechanical Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 585340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ ส อน โดยต้ อ งส่ ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาฝึกการทางานเป็นทีมมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์หรือวิจัยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฏี ที่ ศึ ก ษามาแล้วในการสร้างผลงานได้ส ามารถท างานวิจั ย

เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลได้ มี ค วาม
เชี่ ย วชาญการใช้ เครื่อ งมื อ และ/หรือ โปรแกรมต่ างๆ ที่ ช่ วยงานการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการนาเสนอได้
และเขียนรายงานสรุปโครงงานเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
585440 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory III)
วิชาบังคับก่อน : 585309 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบ
ลอจิก การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับการทดสอบสมดุลของเพลา
การลดและควบคุมการสั่น การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ
PID การควบคุมความเร็ว
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชานี้ช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถใช้ระบบไฮโดร
ลิกส์และระบบนิวแมติกส์ได้ สามารถวิเคราะห์การสั่นแบบอิสระและ
การสั่นแบบบังคับ และสามารถใช้อุปกรณ์ ควบคุมในระบบควบคุมที่
เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได้
585451 การวัดและเครื่องมือวัด
3(2-3-7)
(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 มีการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วัดด้านต่าง ๆ และศึกษาการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. เลือกและใช้งานเครื่องมือและวิธีวัดได้อย่างเหมาะสม
2. ใช้สถิติในการบวนการวัดได้
3. ปรับเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด
585452 โปรแกรมออโตแคดสาหรับวิศวกรรม
1(0-3-3)
(AutoCAD for Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบฟังก์ชันและ
คาสั่งของโปรแกรม การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ การเขียน
แบบโดยการวางหลายชั้นการประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบโครงสร้างการ
เขียนแบบเชิงกลการเขียนแบบไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบฟังก์ชันและ
คาสั่งของโปรแกรม การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ และการ
ประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบต่า ๆ ได้
585453 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 4(3-3-9)
(Electronics Controlled Unit for Automotive)
วิชาบังคับก่อน : 585309 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
โครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์ แ ละตั ว
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสาหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ยานยนต์ การจัดการหน่วยความจา ซอฟท์แวร์ควบคุมและการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก การตรวจวัดทางไฟฟ้า การพัฒนาระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานยาน

ยนต์ การควบคุ ม เครื่อ งยนต์ การสื่ อสารข้ อมู ลและระบบ CAN การ
โปรแกรมด้วยซอฟท์แวร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางานของหน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิก ส์สาหรับยานยนต์และหลักการพื้นฐานของการตรวจวัด
และควบคุมในยานยนต์ นัก ศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในยานยนต์ได้
585454 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electric Vehicle Technology)
วิชาบังคับก่อน : 585311 วิศวกรรมไฟฟ้า 2
ทบทวนมอเตอร์ไฟฟ้ า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง และระบบ
ขับเคลื่อน เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูง เทคโนโลยี
เซลล์เชื้ อเพลิง แบบจาลองและการคานวณสมรรถนะของยานยนต์
ไฟฟ้า เครื่องประจุแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฮบริดไฟฟ้า การออกแบบระบบ
เสริมในยานยนต์ไฟฟ้า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการปลอด
ปล่อยคาร์บอนของยานยนต์ไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก เทคโนโลยี ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยานยนต์
สมัยใหม่ และสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของระบบต่าง ๆ ในยาน
ยนต์สมัยใหม่ได้
585455 วิศวกรรมระบบรางเบืองต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Railway System Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิศวกรรมรถไฟเบื้องต้น; ปฐพีกลศาสตร์สาหรับทางรถไฟ;
วั ส ดุ ศ าสตร์ ใ นงานวิ ศ วกรรมรถไฟ การออกแบบระบบทางรถไฟ
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วิศวกรรมล้อเลื่อน ระบบเบรกรถไฟ พลวัตของหัวรถจักร ระบบลากจูง
และการขับเคลื่อนมอเตอร์ ระบบจ่ายไฟฟ้าสาหรับรถไฟ การอาณั ติ
สัญญาณรถไฟ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบ ายหลั ก การเบื้องต้นทางวิศวกรรม
รถไฟ และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

Adaptive, ก ารติ ดต่ อ สื่ อ สารแ ละระ บ บ เค รื อ ข่ าย , Real-time
Embedded Cyber-Physical Systems Architecture
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถจดจาวิธีการใช้งานและควบคุมระบบที่มีความฉลาดและ
สามารถปฏิบัติตามวิธีการได้อย่างถูกต้อง
2. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

585456 การลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ 4(4-0-8)
(Electric Traction and Rollingstock Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้พลังงานของรถไฟ การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่ง
สินค้าทางราง มอเตอร์ลากจูงและเทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัวรถจักร
เครื่องยนต์ดีเซล หัวรถจักรดีเซล-ไฟฟ้า หัวรถจักรไฟฟ้า รถไฟดีเซลราง
(DMU) รถจั ก รไฟฟ้ า (EMU) หั ว รถจั ก รไฮบริ ด เทคโนโลยี ร ถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟแม่เหล็ก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นัก ศึก ษาได้เรีย นรู้และเข้าใจหลัก การขนส่งทางราง สามารถ
อธิบายหลัก การทางานของมอเตอร์ลากจูง หัวรถจัก รชนิดต่าง ๆ ทั้ ง
ดีเซล ดีเซล-ไฟฟ้า และไฟฟ้า รวมทั้งเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและ
รถไฟแม่เหล็ก

585458 หุ่นยนต์พืนฐาน
2(1-3-5)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน: 523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
585301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
สมการเพื่ อ เปลี่ ย นพิ กั ด ของหุ่ น ยนต์ สมการในการ
เคลื่อนไหว การกาหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ การจาลองและโปรแกรม
หุ่นยนต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ 2 มิติ และ 3 มิติได้
2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้
3. รับผิดต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

585457 เครือข่ายเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
2(1-3-5)
(Internet of Things)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีก ารที่จะใช้ประโยชน์จ ากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในยุคอุ ตสาหกรรม 4.0 เช่ น ระบบที่ มีความฉลาด, การควบคุ มแบบ

585459 เทคโนโลยีหุ่นยนต์
4(4-0-8)
(Robotics Technology)
วิชาบังคับก่อน
: 585458 หุ่นยนต์พื้นฐาน
ประวั ติ ค วามเป็ น มา ประเภท และส่ ว นประกอบของ
หุ่ น ยนต์ ลั ก ษณะของหุ่ น ยนต์ ที่ ใช้ ในการเคลื่ อ นที่ 2 มิ ติ แ ละ 3 มิ ติ
สมการเพื่ อ เปลี่ ย นพิ กั ด ของหุ่ น ยนต์ สมการในการเคลื่ อ นไหว การ
กาหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ การจาลองและโปรแกรมหุ่นยนต์
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ 2 มิติ และ 3 มิติได้
2. สามารถหาสมการการเปลี่ ย นพิ กั ด และการเคลื่อ นไหวของ
หุ่นยนต์ได้
3. เขี ย นโปรแกรมช่ ว ยค านวณพิ กั ด และการเคลื่ อ นไหวของ
หุ่นยนต์ได้
585460

เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่องจักร
2(1-3-5)
(Machine Vision Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการประมวลภาพและการมองเห็ นของเครื่องจัก ร
ชนิ ด และรู ป แบบของรู ป ภาพดิ จิ ต อล การก าหนดขอบเขตเงื่ อ นไข
เทคนิคการจดจารูปร่าง เทคนิคการปรับตั้งค่ากล้องและแสง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการมองเห็นของเครื่องจักร การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมกับระบบการมองเห็นของเครื่องจักร โครงงานออกแบบ
ระบบมองเห็นของเครื่องจักร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายหลัก การการประมวลภาพและการควบคุมระบบ
การมองเห็นของเครื่องจักร
2. สามารถเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม กั บ ระบบ
มองเห็นของเครื่องจักรได้
3. มีความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม
585461 ไมโครคอนโทลเลอร์
(Microcontroller)
วิชาบังคับก่อน : 585307 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

4(4-0-8)

พื้น ฐานระบบสมองกลฝั งตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
เขีย นโปรแกรมเพื่อสั่งการทางานไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานระบบอัตโนมั ติพื้น ฐาน โครงงานประจา
รายวิชา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. อธิบายความสาคัญของระบบสมองกลฝังตัวและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการทางานของไมโครคอลโทรเลอร์ได้
3. รับผิดต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและคานึงถึงความปลอดภัย
ในการทางาน
585462 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชินงาน 2(1-3-5)
(Jig and Fixture Design)
วิชาบังคับก่อน : 585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน
รูปแบบ หน้าที่ และวัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์ ช่วยผลิตและจับ ยึดชิ้นงาน
หลัก การกาหนดตาแหน่งและจับยึดชิ้นงาน การออกแบบที่ คานึงถึง
ความคุ้ ม ค่ า เพื่ อ ให้ เ หมาะสมส าหรั บ กระบวนการผลิ ต ทั้ ง ด้ ว ย
เครื่ อ งจั ก รกลและมนุ ษ ย์ รวมถึ ง การประกอบชิ้ น ส่ ว นในงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด
ชิ้นงานด้วยการฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานจริง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. สามารถแสวงหา และบู ร ณาการความรู้ เพื่ อ การออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงานได้
2. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม
3. สามารถเรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอแนวคิดและรายละเอียด
ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม
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4. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางาน
585463 การควบคุมรูปร่างการให้ขนาดและพิกัดความเผื่อ 2(1-3-5)
(Geometric Dimensioning and Tolerancing)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 585208 การเขี ย นแบบวิ ศวกรรม 2 และ 585303
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
หลักการพื้นฐาน และมาตรฐานการกาหนดสัญลักษณ์ ใน
การควบคุมรูปร่างรูปทรงการควบคุมคุณสมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด
การให้ ข นาดของชิ้ น ส่ ว น รวมถึ ง การก าหนดพิ กั ด ความเผื่ อ ในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. เข้าใจภาษาสัญลักษณ์มาตรฐานเพื่อควบคุมขนาดและรูปร่าง
ของชิ้นส่วน
2. เขียนแบบแสดงภาษาสัญลักษณ์เพื่อควบคุมขนาดและรูปร่าง
ของชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
585464

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
เสื่อมสภาพ การบารุงรักษาเชิงป้องกัน ทั้งแบบตามเวลาและตามสภาพ
ชิ้ น ส่ ว น การป้ อ งกั น การบ ารุ ง รั ก ษา ทฤษฏี แ ละมู ล เหตุ ข องการ
เสื่อมสภาพ หลักการจัดทาแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจ กรรมบารุงรักษา
ความปลอดภั ย ในงานบ ารุ ง รัก ษา การจั ด การวั ส ดุ แ ละอะไหล่ การ

วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความเสีย หายทางสถิติ การวัดและการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการบ ารุ ง รั ก ษา แนวคิ ด และเทคโนโลยี ก าร
บารุงรักษาสมัยใหม่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สามารถอธิ บ ายความหมายและบอกความแตกต่างของ
แนวคิดในการบารุงรักษาแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการ
ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การวางแผนและควบคุม
กิ จ กรรมบ ารุ ง รั ก ษาได้ แ สดงออกถึ ง การเห็ น ความส าคั ญ ในการ
บารุงรักษาเพื่อความปลอดภัย
585465 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
4(4-0-8)
(Internal Combustion Engines)
วิชาบังคับก่อน : 585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ
585207 กลศาสตร์ของไหล
ความรู้ ขั้ น พื้ น ฐาน ขอ งเครื่ อ งย นต์ เ ผาไห ม้ ภ าย ใน
เครื่องยนต์จุดระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
ระบบการจุด ระเบิ ด วัฏจั กรอากาศ-เชื้อเพลิงอุ ดมคติ การประจุไอดี
ด้วยซูเพอร์ชาร์เจอร์เทอร์โบชาร์เจอร์ และระบบไอเสีย สมรรถนะและ
การทดสอบเครื่องยนต์ แรงเสียดทานและการหล่อลื่น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เข้ าใจหลั ก การท างานของเครื่ อ งยนต์ เผาไหม้ ภ ายในทั้ ง
เครื่องยนต์จุดระเบิด และเครื่องยนต์อัดระเบิดรวมไปถึงระบบต่างๆ ที่
ทางานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ได้
585495 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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1(1-0-2)

หลั ก การและแนวคิด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา กระบวนการ
และขั้น ตอนของสหกิ จ ศึก ษา ระเบีย บข้อบั งคั บที่ เกี่ ย วข้องกั บสหกิ จ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธี ก ารเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน ทั ก ษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การแนวคิ ด
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ ศึก ษา ตลอดจนระเบีย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถานระ
กอบการ
3. นัก ศึก ษามีความรู้และทัก ษะพื้น ฐานในการนาเสนองานและ
การเขียนรายงานวิชาการ
4. นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การ
ปรับตัวสู่สังคมการทางาน
585496 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และ
รายวิชา 585495 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
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
585497 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 585496 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
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การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่ อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. นาความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
585498 สหกิจศึกษา 3
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 585497 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 กา ร
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การ
ทางานที่ต้องการได้
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
5. วางแผนการทางานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
8. ตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ
10. กาหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน
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585499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
9 หน่วยกิต
(Mechanical Engineering Professional Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ท่ีผู้สอนมอบหมาย ด้วยความ
เห็ น ชอบของหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฯ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ส มั ค รใจไม่ ไ ป
ปฏิ บั ติ งานกั บ สถานประกอบการ สนั บ สนุ น ให้ น าหั วเรื่อ งที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทาเป็นโครงงาน
อาจเป็ น โครงการแบบพหุ วิท ยาการที่ รวมการศึ ก ษาวิเคราะห์ ในเชิ ง
ธุรกิ จ และเศรษฐการเข้าไว้ด้ วยกั น โครงงานจะต้องสาเร็จ ภายใน 2
ภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า
ให้ผลประเมินเป็น S/U
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิ ช านี้ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาท าการวิ จั ย และพั ฒ นา
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะ
สามารถน าเสนอรายงานเสร็จ สมบู ร ณ์ ข องโครงงานวิ ศ วกรรมและ
นาเสนอปากเปล่าได้
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สำนักวิชาแพทยศาสตร
สำนักวิชาแพทยศาสตร
โทรศัพท : 0-4422-3975, 0-4422-3951, 0-4422-3917
โทรสาร : 0-4422-3920
http://im.sut.ac.th/
http://www.facebook.com/MedSUT

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.บ.
Doctor of Medicine
M.D.

ลักษณะวิชาชีพ
บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิ ปัญญา
และภูมิฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมถึง มิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ สั งคม และปัญญา เรียนรู้ตลอดชีวิต มี
การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้น
คนเป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสามารถนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นที่จะอุทิศ
ตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุข
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิก ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 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 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อ งการรับสมัค รนัก ศึก ษาเพื่อการผลิต
แพทย์เพิ่มภายใต้โ ครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ
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 ปริญญาเอก หรือผู้เชี่ย วชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เ กี่ย วข้องเพื่อเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น
9. วิสัญญีวิทยา
1. กุมารเวชศาสตร์
2. จักษุวิทยา
10. เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ ได้แก่ ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน อาชีวเวชศาสตร์
3. จิตเวชศาสตร์
11. ศัลยศาสตร์
4. นิติเวชศาสตร์
12. โสต ศอ นาสิกวิทยา
5. พยาธิวิทยา
13. อายุรศาสตร์
6. รังสีวิทยา
14. ออร์โธปิดิกส์
7. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
15. ระดับปริญญาเอกในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ
8. เวชศาสตร์ครอบครัว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิชาแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4422-3975, 3951 โทรสาร : 0-4422-3920
http://im.sut.ac.th/
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แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
105104 ฟิสิกส์พื้นฐาน
4
105194 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1
202108 การรู้ดิจิทัล
2
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1
202201 ทักษะชีวิต
3
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
Xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
Xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
116200 คัพภะวิทยา
116201 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
116202 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
116203 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2

116301
116302
116307
601300
601301
601306
601307
601308
601309

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ระบบทางเดินหายใจ 1
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
ระบบเลือด 1
ระบบทางเดินหายใจ 2
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
ระบบเลือด 2
พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2
ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102115 หลักเคมี
102116 ปฏิบัติการหลักเคมี
104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
601102 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพแพทย์
Xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

18
หน่วยกิต
2
5
4
3
3
1
18
หน่วยกิต
4
4
2
2
2
2
1
2
1
20

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
109209
116204
116205
213305
601200
601201
601202

109302
116303
116304
116306
116308
601302
601303
601305

ชีวเคมีทางการแพทย์
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก
เวชพันธุศาสตร์
ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
โภชนาการและเมตาบอลิสม
ระบบย่อยอาหาร 1
ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
ระบบต่อมไร้ท่อ 1
พิษวิทยาทางการแพทย์
ระบบย่อยอาหาร 2
ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
ระบบต่อมไร้ท่อ 2
รวม

หน่วยกิต
4
1
4
1
3
3
2
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
601101 บทนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
601103 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1
Xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
20
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต
3
1
3
3
3
2
2
2
2
21
หน่วยกิต

4
3
3
3
3
2
1
19
หน่วยกิต
1
3
3
2
1
2
2
1

3
3
4
4
2
2
1
19
หน่วยกิต
3
2
2
1
2
2

116206 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
116207 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
116208 ระบบประสาท 1
116209 ระบบประสาท 2
601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3
601204 ระบบประสาท 3
601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
116305 ระบบสืบพันธุ์ 1
601304 ระบบสืบพันธุ์ 2
601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
601311 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์
601312 บทนาคลินิก 1
601313 บทนาคลินิก 2

15
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รวม

12

601406
601407
601410
601412

601500
601501
601502
601508
601509
601510
601505

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ศัลยศาสตร์ 1
ศัลยศาสตร์ 2
อายุรศาสตร์ 1
อายุรศาสตร์ 2

หน่วยกิต
3
6
5
4

รวม
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
กุมารเวชศาสตร์ 3
กุมารเวชศาสตร์ 4
จักษุวิทยา
สูติศาสตร์ 2
นรีเวชวิทยา 2
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 *
รวม

18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21

601400
601401
601408
601409

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
กุมารเวชศาสตร์ 1
กุมารเวชศาสตร์ 2
สูติศาสตร์ 1
นรีเวชวิทยา 1

601506
601507
601512
601505

รวม
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
ศัลยศาสตร์ 3
ศัลยศาสตร์ 4
อายุรศาสตร์ 3
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 *

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
601402 จิตเวชศาสตร์
601403 รังสีวิทยาวินิจฉัย
601404 รังสีรักษา
601405 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
12
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 3
3
601503 นิติเวชศาสตร์
3
601504 วิสัญญีวิทยา
6
601511 ออร์โธปิดิกส์ 1
3
601603 เวชศาสตร์ฟื้นฟู

รวม
ปีที่ 6 (ทั้งปีการศึกษา)
กุมารเวชศาสตร์ 5
กุมารเวชศาสตร์ 6
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6
ศัลยศาสตร์ 5
ศัลยศาสตร์ 6
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สูติศาสตร์ 3
นรีเวชวิทยา 3
ออร์โธปิดิกส์ 2
อายุรศาสตร์ 4
อายุรศาสตร์ 5
วิชาเลือกเสรี
รวม

15
หน่วยกิต
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
44

601600
601601
601602
601604
601605
601606
601607
601608
601609
601610
601611
xxxxxx

หน่วยกิต
4
2
4
2

หมายเหตุ : 1. ชั้นปีที่ 4-6 นักศึกษาแบ่งกลุ่มหมุนเวียนไปศึกษารายวิชาต่าง ๆ
2. รายวิชาที่มีเครื่องหมาย * มีช่วงระยะเวลาการเรียนต่างกัน
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รวม

หน่วยกิต
4
2
1
3
4
14
หน่วยกิต
3
4
5
2

14

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาแพทยศาสตร์
601100 การพัฒนาตนเอง
2(1-2-3)
(Self Developments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ป ระกอบเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง ด้ านความรู้ สติปั ญ ญา
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 การจั ด เก็ บ สิ่ งส่ งตรวจ การตรวจและควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
ห้องปฏิบัติการ

601101

บทนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 2(2-0-4)
(Introduction to Basic medical science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและหลัก การส าคัญ ของวิท ยาศาสตร์
การแพทย์พื้ นฐาน โครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อพื้ นฐาน การเรียกชื่ อ
ระบบร่างกายมนุษย์ การควบคุม การทางานและรัก ษาสมดุล ของ
ร่างกายมนุษย์ การคืนสู่ภาวะปกติของเซลล์ ความสัม พัน ธ์ของ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์คลินิก

601201

เวชพันธุศาสตร์
2(2-0-4)
(Medical Genetics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักพันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของยีนบนโครโมโซม
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์ในระดับยีนและ
โครโมโซม การทาแผนที่ยีนบนโครโมโซม ความรู้พื้นฐานทางพัน ธุ
วิศ วกรรม กลไกการเกิด ภาวะผิด ปกติแ ละผิด รูป โรคที่เ กิด จาก
ความ ผิ ด ปกติ ข องการถ่ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรม การรั ก ษาโรค
พันธุกรรม การปรึกษาทางพันธุศาสตร์

601102

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพแพทย์
2(2-0-4)
(English for Medical Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รากศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านบทความ การฟังบรรยาย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ค้นคว้า วิเคราะห์
สรุปและวิจารณ์ เรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพแพทย์ การเขียนจดหมาย
โต้ ตอบ เอกสารทางการแพทย์ แ ละบทความวิ ช าการ ต าราและ
บทความทางการแพทย์

601202

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 โรคที่พ บบ่อย การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์ พื้ น ฐานเพื่ อ อธิ บ ายโรคทางระบบผิ วหนั งและเนื้ อ เยื่ อ
เกี่ยวพันที่สาคัญ

716
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

601301

ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
2(1-3-3)
(Cardiovascular System II)
วิชาบังคับก่อน : 116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 หรือ
เรียนควบคู่กัน
พยาธิก าเนิ ด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา
คลินิก ภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธ์
ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่ อการเกิ ดโรค การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
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
การเกิ ด โรค โรคที่ พ บบ่ อ ย การประยุ ก ต์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่ พบบ่อยของระบบกล้ามเนื้อและ
โครงกระดูก

ระบบประสาท 3
2(1-3-3)
(Nervous System III)
วิชาบังคับก่อน : 116209 ระบบประสาท 2 หรือ เรียนควบคู่กัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิ ก
ภาวะผิดปกติของระบบประสาท ความสัมพันธ์ของอาการและอาการ
แสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค โรคที่
พบบ่ อ ยในระบบประสาท การประยุ ก ต์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยทางระบบประสาท

601302

ระบบย่อยอาหาร 2
2(1-3-3)
(Digestive System II)
วิชาบังคับก่อน : 116303 ระบบย่อยอาหาร 1 หรือเรียนควบคู่กัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก
ภาวะผิ ด ปกติ ข องระบบย่ อ ยอาหารและอวั ย วะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ความสัมพันธ์ของอาการ และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิด โรค การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบย่อยอาหาร

601300

601303

601204

ระบบทางเดินหายใจ 2
2(1-3-3)
(Respiratory System II)
วิชาบังคับก่อน : 116301 ระบบทางเดินหายใจ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน
พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิท ยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยา
คลินิกของภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การเกิ ดโรค โรคที่ พ บบ่ อ ย การประยุก ต์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบทางเดินหายใจ

ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
2(1-3-3)
(Urinary System II)
วิชาบังคับก่อน : 116304 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
พยาธิก าเนิ ด พยาธิส รีรวิท ยา พยาธิวิทยาคลินิ ก ภาวะ
ผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ อาการและอาการเเสดงกับพยาธิ
สภาพของโรค การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเเพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบทางเดินปัสสาวะ
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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 ปัจ จัย เสี่ย งที่มีผ ลต่อ การเกิด โรค โรคที่พ บบ่อ ย
การประยุก ต์ค วามรู้วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์พื้น ฐานเพื่อ อธิบ าย
โรค ที่พบบ่อยของระบบสืบพันธุ์

601104

ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1
2(0-6-3)
(Medical Rural Studies I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เครื่องมือการสารวจชุมชน ภูมิศาสตร์ ประชากร ศิลปะ
วัฒนธรรม เครื่องมือการสารวจชุมชน ภูมิศาสตร์ ประชากร ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ระบบสุขภาพชุมชน โรคและ
ปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย โรคและความเจ็บป่วย สุขภาวะ ปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย ระบบบริการสาธารณสุขในระดับอาเภอ
ทักษะการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐานการสร้างสัมพันธภาพ การค้นหา
ปัญหา การสร้างความไว้วางใจ การสังเกต การสัมภาษณ์ การดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน การทางานอย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์

601305

ระบบต่อมไร้ท่อ 2
1(1-0-2)
(Endocrine System II)
วิชาบังคับก่อน : 116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา
คลินิก ภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ อาการและอาการเเสดง
กับพยาธิสภาพของโรคการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบต่อมไร้ท่อ

601205

ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2
1(0-3-1)
(Medical Rural Studies II)
วิชาบังคับก่อน : 601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การจัดบริการสุข ภาพ 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 ทักษะการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูล
การพิจารณาทางเลือก ทักษะการติดต่อสื่อสาร การให้บริการแบบ
องค์ รวม ทั ก ษะพื ้น ฐานในการดูแ ลผู ้ป ่ว ยฉุก เฉิน การท างาน
อย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์

601306

ระบบเลือด 2
2(1-3-3)
(Hematopoietic System II)
วิชาบังคับก่อน : 116307 ระบบเลือด 1 หรือ เรียนควบคู่กัน
ความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบเลือด การทดสอบและ
การแปลผลทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโลหิ ต วิ ท ยา พยาธิ ก าเนิ ด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อาการวิทยา การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยในระบบเลือด
601103

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
2(2-0-4)
(Family and Community Medicine I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาวะแวดล้อม
ลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ วงจรชี วิ ต ระดั บ บุ ค คล วงจรชี วิ ต
ครอบครัว พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การสื่ อ ความหมาย ระบบบริก าร
สุ ข ภาพ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและควบคุ ม โรค การดู แ ลสุ ข ภาพ
ครอบครัวและระบาดวิทยาเบื้องต้น

601206

ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3
1(0-3-1)
(Medical Rural Studies III)
วิชาบังคับก่อน : 601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2
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601309

ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4
1(0-3-1)
(Medical Rural Studies IV)
วิชาบังคับก่อน : 601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3
สิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค กลยุทธ์ในการป้องกัน
ควบคุม โรคในชุม ชน โรคและปัญ หาสาธารณสุข ที ่พ บบ่อ ย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ย งในชุมชน ฝึก ปฏิบัติทบทวนทัก ษะ
การติด ต่อ สื่อ สารทั้ง หมด ทักษะพื้นฐานในการดูแ ลผู้ป่ว ยฉุก เฉิน
การทางานอย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์

เศรษฐกิ จ การประกอบอาชีพ การเคลื่อ นย้ายแรงงาน
โรคจากการประกอบอาชีพ อาชีวอนามัย โรคและปัญหาสาธารณสุข
ที่พบบ่อย ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการค้นหาครอบครัว
เสี่ ย งและศั ก ยภาพครอบครั ว ทั ก ษะการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การให้
กาลังใจ การแจ้งข่าวร้า ย ทัก ษะพื้นฐานในการดูแลผู้ ป่ว ยฉุก เฉิน
การให้บริการแบบองค์รวม การทางานอย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์
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
ปฏิกิริย าต่อความเครีย ดและการปรับตัว พัฒนาการทางเพศและ
การแสดงออก ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความผิ ด ปกติ ข องอารมณ์
ความคิด พฤติกรรม หลักการประเมินพฤติกรรม การวิเคราะห์สภาพจิต
แนวทาง การสร้างเสริมสุขภาพจิต

601310

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
2(2-0-4)
(Family and Community Medicine III)
วิชาบังคับก่อน : 601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2
การวัด มาตรการวัด การวัดการกระจาย แนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น อุ บัติการณ์ ความชุก
ของการเกิดโรค การวัดผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุปัจจัยกับการเกิดโรค ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการใช้
ยา ความไว ความจาเพาะของการคัดกรองโรค หลักการออกแบบ
การวิจัย ทางคลินิ ก และในชุมชน การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
การพิเคราะห์งานวิจัยทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณ

601308

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2
2(2-0-4)
(Family and Community Medicine II)
วิชาบังคับก่อน : 601101 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการและวิธีการเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย
การดูแลระดับปฐมภูมิความต่อเนื่องในการดูแล การดูแลแบบองค์รวม
การดู แ ลแบบผสมผสาน ระบบการปรึก ษาและส่ ง ต่ อ การใช้ ผั ง
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย การติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย

609311

719

เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์
1(1-0-2)
(Medical Ethic and Critical Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การทางเวชจริย ศาสตร์ กรณี ศึก ษาทางเวชปฏิ บั ติ
การตั้งคาถาม การให้เหตุผลและการโต้แย้ง โดยอาศัยหลักกฎหมาย
และ จริย ศาสตร์ การยินยอมการรัก ษา การบอกความจริงในการ
รัก ษา สั มพั นธภาพระหว่างแพทย์และผู้ ป่วย หลัก การคิดวิพากษ์
และความเป็นวิชาชีพแพทย์
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601312

บทนาคลินิก 1
3(2-3-5)
(Introduction to Clinical Medicine I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งอาการแสดงทางคลิน ิก และ
ความรู้พื้นฐานทางปรีคลินิก อาการวิทยาที่พบบ่อย ความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์แ ละผู้ป่วย วิธีก ารสนทนากับ ผู้ป่วย ทัก ษะการซัก
ประวัติ ตรวจร่างกาย การใช้เครื่อ งมือพื้นฐานในการตรวจ
และทักษะพื้นฐานทางการแพทย์ที่สาคัญ

601401

กุมารเวชศาสตร์ 2
2(1-3-3)
(Pediatrics II)
วิชาบังคับก่อน : 601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน
ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยทางกุ ม ารเวชศาสตร์ การวิ นิ จ ฉั ย
การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลต่อผู้ป่วยและ
ครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
601402

จิตเวชศาสตร์
4(2-3-5)
(Psychiatry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การซัก ประวัต ิต รวจร่ า งกายตรวจสุข ภาพจิต การ
วิ นิ จ ฉั ย โรค สาเหตุ โ รคทางจิ ต เวช การใช้ ย า การใช้ จิ ต บ าบั ด
พฤติก รรมบาบั ด จิตเวชชุมชนการป้องกั นการเป็นโรคทางจิตเวช
การติด สุ รา และยาเสพติ ด การท างานร่วมกั น ระหว่างจิต แพทย์
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช

601313

บทนาคลินิก 2
2(1-3-3)
(Introduction to Clinical Medicine II)
วิชาบังคับก่อน : 601312 บทนาคลินิก 1 หรือเรียนควบคู่กัน
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 วิธีการและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจทางรังสีวิทยา ความรู้พื้นฐานฟิสิกส์
ทางรังสีวิทยา การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ คลื่นเสียง
ความถี่สูง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแปลผลเงาภาพรังสีวิทยาพื้นฐาน
การอ่านและแปลผลรายงานทางรังสีวิทยา

601400

กุมารเวชศาสตร์ 1
4(3-3-7)
(Pediatrics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเจริญ เติ บ โตโครงสร้ างและ
การทางานของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว ปัญหา
ที่พบบ่อยในเด็ก ปฏิบัติงานที่หน่วยผู้ป่วยนอกและใน การแก้ปัญหา
การให้การดูแลผู้ป่วยเด็ก การรักษาและป้องกัน ทัศนคติที่ดีต่อการ
ให้การดูแลผู้ป่วย

601404

รังสีรักษา
1(1-0-2)
(Radiation Oncology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจทางรังสีธรรมดาและตรวจพิ เศษโดยใช้สารที่ทึ บ
รังสี ประโยชน์ ข้อบงชี้และข้อควรระวัง พื้นฐานและวิธีการที่ใช้ใน
การรักษาคนไข้โรคมะเร็งด้วยรังสี ข้อบ่งชี้ของการรักษาโดยใช้รังสี
ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลีย ร์ สารกั มมันตภาพรังสี การ
เลือกใช้การตรวจต่าง ๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

720
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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

601405

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

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

601406

ศัลยศาสตร์ 1
3(2-3-5)
(Surgery I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ และ
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคทางศัลยกรรม
การตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเสียเลือด จากการอด
อาหาร ตลอดจนให้เข้าใจถึงอาการและอาการแสดงต่างๆ ของโรค
ทางศัลยกรรมที่มีผลจากพยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาของโรค

601410

อายุรศาสตร์ 1
5(3-6-9)
(Medicine I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน เน้นปัญหาเกี่ยวกับโรคและกลุ่ม
อาการทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย ลักษณะทางคลินิก กลไกการเกิดโรค
การค้นคว้าหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค และหลักการรักษา

601407

ศัลยศาสตร์ 2
6(3-9-10)
(Surgery II)
วิชาบังคับก่อน : 601406 ศัลยศาสตร์ 1 หรือ เรียนร่วมกัน
ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัล ยกรรมทั่วไป
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค เน้นการแก้ปัญหา
การเก็บตัวอย่าง การทาแผล การให้เลือดและสารน้า ฝึกปฏิบัติการ
ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการผ่าตัด การฆ่าเชื้อ เทคนิคปลอด
เชื้อ การผูกเงื่อน ห้ามเลือด การสอนในห้องผ่าตัดใหญ่ ห้องผ่า ตัด
ย่อยและข้างเตียงผู้ป่วย

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 ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการแพทย์คลินิกที่
จาเป็นสาหรับการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ หลัก การและวิธี พิ สูจ น์ ข้ อเท็ จ จริงทางการแพทย์
การตรวจผู้ป่วยทางนิติเวชศาสตร์การชันสูตรพลิกศพ การตรวจหา
สารพิษในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากศพ การตรวจวัตถุพยานใน
คดีทางเพศและวัตถุพยานอื่นๆ

601500

กุมารเวชศาสตร์ 3
3(2-3-5)
(Pediatrics III)
วิชาบังคับก่อน : 601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 และ
601401 กุมารเวชศาสตร์ 2
ทั ก ษะทางคลิ นิ ก ทางกุ ม ารเวชศาสตร์ การสั ม ภาษณ์
ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การอ่านและการแปลผล การให้ การรักษาอย่างสม
เหตุผล รายงานศึก ษาผู้ป่วย การบันทึ ก เวชระเบีย น การวางแผน
จาหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับบ้ าน การให้คาแนะนาแก่ ผู้ป่ วยและญาติ
การทาหัตถการที่จาเป็น การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน

601504

วิสัญญีวิทยา
4(2-6-7)
(Anesthesiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สภาวะและการเตรียมผู้ป่วยก่อนดมยาสลบ คุณสมบัติของ
ยาสลบ ยาชาเทคนิ ค วิธีแก้ ไขฤทธิ์แทรกซ้อน สรีรวิทยาของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนเลือด ฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบและยาชา
การให้การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนในด้านการหายใจและหัวใจหยุด

601501

กุมารเวชศาสตร์ 4
3(2-3-5)
(Pediatrics IV)
วิชาบังคับก่อน : 601500 กุมารเวชศาสตร์ 3 หรือ เรียนร่วมกัน
การท างานเป็ น ที ม ร่ว มกับ 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
ผูเ้ ชี่ยวชาญ การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน

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

601502

จักษุวิทยา
3(2-3-5)
(Ophthalmology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาคบรรยาย และปฏิบัติโดยครอบคลุมความรู้พื้นฐานทาง
จักษุวิทยา การซักประวัติการตรวจทางจักษุ โรคตาที่พบบ่อย โรคตา
ในภาวะฉุกเฉินโรคตา การตรวจวินิจฉัยแยกโรคตา การส่งต่อผู้ป่วย
ตาไปยังจักษุแพทย์ การผ่าตัดเล็กโรคที่ง่ายและจาเป็น
601503

นิติเวชศาสตร์
(Forensic Medicine)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

601506

ศัลยศาสตร์ 3
3(1-6-4)
(Surgery III)
วิชาบังคับก่อน : 601406 ศัลยศาสตร์ 2 และ 601407 ศัลยศาสตร์ 2
การดูแ ลผู้ ป่ วยศั ลยกรรมทั่ วไป ทฤษฎี ข องศั ลยศาสตร์
หัตถการ ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ฝึกหัดเทคนิคในการ
ผ่าตัดเข้าช่วยในห้องผ่าตัด และหัตถการทางศัลยกรรมโดยมีอาจารย์
ควบคุม

3(2-3-5)
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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

601510

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

601508

สูติศาสตร์ 2
3(1-6-5)
(Obstetrics II)
วิชาบังคับก่อน : 601408 สูติศาสตร์ 1
การสั ม ภาษณ์ ป ระวัติ การตรวจร่ างกายสตรี ตั้ งครรภ์
การตรวจครรภ์ รายงานผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียน การติดตาม
การเปลี่ย นแปลงของผู้ค ลอด การเคารพสิท ธิข องมารดาและ
ทารก หัตถการทางสูติศาสตร์ การอ่านและแปลผลเงาภาพ การ
ให้ คาแนะน าและค าปรึก ษาแก่ ห ญิ งตั้ งครรภ์ แ ละญาติ การส่งต่ อ
ผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อหรือปรึก ษาผู้เชี่ยวชาญ การดูแลทารกแรกเกิ ด
ทันที การให้คาแนะนามารดาภายหลังคลอด การดูแลทารกที่บ้าน

601511

ออร์โธปิดิกส์ 1
5(3-6-9)
(Orthopedics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โรคและความผิดปกติของออร์โธปิดิกส์ที่มีความสาคัญและ
พบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจ
พิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใช้ในการรักษา
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคหรือหัตถการ
601512

อายุรศาสตร์ 3
6(2-12-10)
(Medicine III)
วิชาบังคับก่อน : 601410 อายุรศาสตร์ 1 และ
601411 อายุรศาสตร์ 2
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม การ
วินิจฉัยโรค ทักษะทางคลินิก การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทั ก ษะการวางแผนการรั ก ษาโรคแ ละปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยทาง
อายุรศาสตร์ หัตถการทางคลินิก คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

601509

นรีเวชวิทยา 2
3(2-3-5)
(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
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601603

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

601600

กุมารเวชศาสตร์ 5
3(1-6-4)
(Pediatrics V)
วิชาบังคับก่อน : 601501 กุมารเวชศาสตร์ 4
พื้นฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพทั้งปกติและ
ผิดปกติของระบบต่างๆ ตลอดช่วงการเจริญเติ บโตของเด็ก 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
สิ่งแวดล้อม
601601

กุมารเวชศาสตร์ 6
3(1-6-4)
(Pediatrics VI)
วิชาบังคับก่อน : 601600 กุมารเวชศาสตร์ 5 หรือ เรียนร่วมกัน
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโครงสร้าง และ
การท างานของร่ างกายมนุ ษ ย์ ตั้ งแต่ แ รกเกิ ด จนถึ ง วัย หนุ่ ม สาว
ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก ปฏิบัติงานที่ หน่วยผู้ป่วยนอกและใน การ
แก้ปัญหาการให้การดูแลผู้ป่วยเด็กในด้านการรักษา ทัศนคติที่ดีต่อ
การให้การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชน

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

601602

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6
4(1-9-5)
(Family and Community Medicine VI)
วิชาบังคับก่อน : 601505 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5
บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชปฏิบั ติเน้ น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง หลักฐานเชิงประจักษ์ 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
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ในหอผู้ ป่ ว ยศั ล ยกรรม การเก็ บ ข้ อ มู ล และ
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางคลิ นิ ก การประเมิ น สภาพของผู้ ป่ ว ย การ
วางแผนการสืบค้นข้อมูล การรักษา หัตถการเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วย
ก่อนและหลังผ่าตัด การวินิจฉัยและการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนหลัง
การผ่าตัด
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601609

ออร์โธปิดิกส์ 2
4(1-9-5)
(Orthopedics II)
วิชาบังคับก่อน : 601551 ออร์โธปิดิกส์ 1
ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ การบันทึกเวชระเบียน
การรักษา หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ การปฏิบัติการใส่เฝือก ทาการ
ดึงกระดูกข้อเคลื่อนให้เข้าที่ การเข้าช่วยผ่าตัด การเตรียมผู้ป่วยก่อน
ส่งต่อและส่งต่อผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ได้อย่างเหมาะสม

601606

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

601610

อายุรศาสตร์ 4
4(1-9-5)
(Medicine IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติง านดูแ ลผู้ป่ว ยทางอายุร กรรม การซัก ประวัติ
การตรวจร่างกาย การตั้งสมมติฐาน และวินิจฉัยแยกโรค การตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ จ าเป็ น และการแปลผล รวมทั้ งการบั น ทึ ก
รายงานและติ ด ตามการเปลี่ ย นของผู้ ป่ ว ยภายใต้ ค วามดู แ ลของ
อาจารย์ฝึกทาหัตถการทางคลินิกเบื้องต้น

601607

สูติศาสตร์ 3
3(1-6-4)
(Obstetrics III)
วิชาบังคับก่อน : 601508 สูติศาสตร์ 2
ฝึกปฏิบัติงานด้านสูติศาสตร์ การตั้งครรภ์ทั้งในภาวะปกติ
และผิดปกติ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ การซักผ่าตัดคลอด การทาหมันหลัง
คลอด การให้คาปรึกษาด้านรักษา การให้คาแนะนาเกี่ยวกับประวัติ
การตรวจร่างกาย การตรวจผู้ฝากครรภ์ทั้งปกติและที่มีภาวะเสี่ย ง
สูติศาสตร์หัตถการ การเข้าช่วยการวางแผนครอบครัว การส่งต่อ
อย่างปลอดภัย การให้คาแนะนา การวางแผนครอบครัว

601611

อายุรศาสตร์ 5
4(1-9-5)
(Medicine V)
วิชาบังคับก่อน : 601610 อายุรศาสตร์ 4 หรือ เรียนควบคู่กัน
การดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา
โรค หัตถการทางคลินิก และการเขียนรายงานผู้ป่วย การคิดอย่างมี
วิจารญาณ อภิปรายปัญหาผู้ป่วยภายใต้ความดูแลของอาจารย์

601608

นรีเวชวิทยา 3
3(1-6-4)
(Gynecology III)
วิชาบังคับก่อน : 601509 นรีเวชวิทยา 3
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจทางนรีเวชกรรม การวินิจฉัย
ดูแลรักษาผู้ป่วยสตรี หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช การอ่านและแปล
ผลเงาภาพรั ง สี รายงานและการบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การให้
คาแนะนาและคาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว สตรีวัยทอง การ
ทางานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน

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
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609252

สร้างเสริมสุขภาพแบบมีจังหวะ
2(1-3-3)
(Rhythm for Health Promotion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การลด
น้าหนักอย่างได้ผล การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ
615451 ประสบการณ์ทางคลินิก 1
4(0-12-6)
(Clinical Experience I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาทางคลินิกในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ
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
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สำนักวิชาพยาบาลศาสตร
โทรศัพท : 0-4422-3510,3519
โทรสาร : 0-4422-3506
http://nursing.sut.ac.th/

กลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.

ลักษณะวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล โดยต้องทาการสอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายหลังสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้องยึดหลักคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการให้ ก ารพยาบาลโดยการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค
การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคองแก่บุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็นการศึกษาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การบริหารการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล โดยการบูรณาการความรู้ ทางด้าน
การศึกษาทั่วไป และพื้นฐานวิชาชีพในการศึกษาวิชาการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สถานบริการด้านสุขภาพ และในชุมชน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มีคุณ สมบัติและเกณฑ์การเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรกาหนด
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
3. หมวดวิชาเลือก

180 หน่วยกิต
38
15
15
8
134
36
98
53
45
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
ลักษณะงานที่ทา
ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานบริการด้าน
สุขภาพของรัฐหรือเอกชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และประคับประคองสุขภาพ แก่บุคคลทุกช่วงวัย
แหล่งงาน
- ปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐ ข้าราชการ ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของรัฐ
- ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของเอกชน
- สมัครงานเป็นพยาบาลในต่างประเทศ
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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
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แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

102107 เคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
102108 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
104175 หลักชีววิทยา
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
xxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก

2
1

108101 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
ทางการแพทย์
108102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ
ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
110101 กายวิภาคศาสตร์
110102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
111101 สรีรวิทยา
111102 ปฏิบัติการสรีรวิทยา
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
xxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

4

3
1
2
1
3
3
2

1
3
1
3
1
3
2
1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
105105 ฟิสิกส์
105195 ปฏิบัติการฟิสิกส์
202203 มนุษย์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก
109206 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา
712101 สารสนเทศทางการพยาบาล
xxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก

รวม

18

รวม

19

รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

113201 เภสัชวิทยา
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ
606208 พยาธิสรีรวิทยา
716201 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ
711202 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทาง
การพยาบาล
716212 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

4
3
3
2
3
2
2
19

711203 การพยาบาลพื้นฐาน
712204 การประเมินภาวะสุขภาพ
712205 การพยาบาลผู้สูงอายุ
712206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
713207 การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 1
715210 การพยาบาลมารดาและทารก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
2
3
2
2
2

713208 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2
712209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
711211 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
712212 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1
715303 การพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์

17
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รวม

หน่วยกิต
2
1
3
3
1
3
3
2
2
2
22
หน่วยกิต
2
3
3
3
3

14

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
712306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2
713307 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
715308 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
213305 ภาษาอังกฤษ เพื่อการทางาน
712401 การพยาบาลฉุกเฉิน
716402 การพยาบาลอนามัยชุมชน
716403 การรักษาโรคเบื้องต้น
715404 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
711405 ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

5

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
714301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
4
714302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
715304 การพยาบาลมารดา-ทารก
2
ที่มีภาวะเสี่ยงสูง
711305 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพฯ
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
11
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
3
716407 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
1
ชุมชน
3
716408 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
2
711409 ปฏิบัติการจัดการทางการ
3
พยาบาล
2
2
1
17
รวม

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

3
1
3
3

714309 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
715310 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์
715311 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
ที่มีภาวะเสี่ยงสูง

4
4

3
1
2
16
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
6
716406 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพ
การพยาบาล
3
712410 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน
2
716411 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล

11
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รวม

3

11
หน่วยกิต
2
2
4

8

711203 การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-3-4)
(Fundamental of Nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก การ และทั ก ษะการพยาบาลพื้ น ฐานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการการดูแล สุขอนามัยส่วนบุคคล การป้องกัน
การติดเชื้อ และความปลอดภัยของผู้รับบริการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม การใช้กระบวนการพยาบาล และฝึกทักษะการพยาบาล
พื้นฐานในห้องปฏิบัติการภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
712101 สารสนเทศทางการพยาบาล
2(2-0-4)
(Nursing Informatics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ
พยาบาล ประเด็นทางกฎหมาย และจริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การ
สืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การวิเคราะห์ เลือกใช้ และการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
มีคุณค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

712204 การประเมินภาวะสุขภาพ
3(2-3-4)
(Health Assessment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการและวิธีก ารประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคคลทุกช่วงวัย ทั้ งด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ การซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์และแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ และการประเมินภาวะสุขภาพ
ของบุคคลทุกช่วงวัยเพื่อการตัดสินทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพ การ
วินิจฉัยภาวะสุขภาพและวางแผนการพยาบาล รวมทั้งการปฏิบัติการ
ประเมินภาวะสุขภาพในห้องทดลอง

716201 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ
2(2-0-4)
(Health Promotion and Protection)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถานการณ์ ปัญหาและแนวโน้มสุขภาพของโลก ประเทศ
ไทย และภูมิภาค แนวคิดและหลักการสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ
ปัจจัยกาหนดด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมและ
ปกป้องสุขภาพทุก ช่ว งวัย การปรับเปลี่ย นวิถี ชี วิต เพื่อ สร้ างเสริ ม
สุ ข ภาพและลดความเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพ ประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี แ ละ
หลักฐานเชิงประจัก ษ์ในการสร้างเสริมปกป้องสุขภาพ ให้กับกลุ่ม
บุคคลและชุมชน

712205 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
(Geriatric Nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลัก การพยาบาลผู้สูงอายุ นโยบาย กฎหมาย
ระดั บ ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู ง อายุ ทฤษฎี ความสู ง อายุ การ
เปลี่ ย นแปลงทางสรี ร วิ ท ยาในวั ย สู ง อายุ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
กระบวนการสูงอายุ การพยาบาลโดยยึดความสามารถในการท า
หน้าที่ของผุ้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกั นโรค การ
ชะลอความเสื่อม ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น การฟื้นฟูสภาพ
และการพยาบาลในระยะสุดท้ายของชีวิต

711202 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 3(3-0-6)
(Basic Concepts in Nursing Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบบริการสุขภาพ บทบาทของทีมสุขภาพ วิวัฒนาการ
ทางการพยาบาล ขอบเขต และความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
ในการปฏิบัติการพยาบาล แนวคิดหลัก ทฤษฎีทางการพยาบาลและ
การประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย
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712206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0-6)
(Adult Nursing I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และหลั ก ในการพยาบาลแบบองค์ ร วม การใช้
กระบวนการพยาบาล บุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพทั้งในระยะ
เฉีย บพลัน และวิก ฤต การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และประยุก ต์
เทคโนโลยีเพื่อผลลัพธ์ ทางการพยาบาลที่ดี ในการพยาบาลผู้ป่วยที่
มี ค วามผิ ด ปกติ ข องการย่ อ ย การดู ด ซึ ม อาหารและน้ า และการ
ขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุมและการเจริญพันธุ์
รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด

ฉุก เฉิน และเรื้อรัง จิตเวชชุมชนและการดูแ ลผู้ ป่วยจิ ตเวชที่ บ้ า น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวช ประเด็นและแนวโน้ม
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
712209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
(Adult Nursing II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก ในการพยาบาลแบบองค์ ร วม การใช้
กระบวนการพยาบาล บุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ ทั้งในระยะ
เฉีย บพลัน และวิก ฤต การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดี ในการพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของการรับความรู้สึก การผันแปรออกซิ เจน และการ
ระบายอากาศ การเคลื่อนไหวและการประสานงานของกล้ามเนื้อ
และประสาท

713207 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4)
(Mental Health and Psychiatric Nursing I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช ลักษณะและขอบเขตของงานสุขภาพจิต และบทบาทของ
พยาบาลจิตเวช เครื่องมือในการบาบัดทางการพยาบาลจิตเวช การ
ส่งเสริมและปกป้องสุขภาพจิตของบุคคลและครอบครัว สุขภาพจิต
และการปรับตัว แนวทางและนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต

715210 การพยาบาลมารดาและทารก
2(2-0-4)
(Maternal and Newborn Nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาท สมรรถนะของผดุ ง ครรภ์ ต ามกฎหมายและ
มาตรฐานขององค์ ก ารอนามั ย โลก แนวคิ ด ทฤษฎี และสถิ ติ ชี พที่
เกี่ยวข้องกับมารดา-ทารก นโยบายระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่ อ
ภาวะสุ ข ภาพ ประเด็ น แนวโน้ ม การพยาบาลมารดาและทารก
อนามัย เจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัว พัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจิ ต
สั ง คมและการดู แ ลในระยะตั้ ง ครรภ์ โดยบู ร ณาการเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ

713208 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2(2-0-4)
(Mental Health and Psychiatric Nursing II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการในการประเมินสภาพจิต การจาแนก
โรคทางจิตเวชและอาการวิทยาทางจิตเวช การพยาบาลผู้ป่ วยที่มี
ปัญหาทางจิตสังคม จิตวิญญาณ และปัญหาทางจิตเวชด้ านต่างๆ
ภาวะจิตเวชเด็ก บทบาทของพยาบาลในการเพื่อการบาบัดทางจิต
เวช รายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว ทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต
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714301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
1(1-0-2)
(Pediatric and Adolescent Nursing I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี การดูแลสุขภาพเด็กดี แบบองค์รวม ตั้งแต่
แรกเกิดถึงวัยรุ่น การส่งเสริม การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การ
ส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการ การสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรค โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ความ
ไวเชิงวัฒนธรรม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลลั พ ธ์
ทางการพยาบาล

หลังคลอดในห้องปฏิบัติการ สอนสาธิตและฝึกปฏิบัติการย้อนกลับ
เกี่ยวกับหลักและเทคนิคการพยาบาลในระยะคลอดและหลังคลอด
โดยบูรณาการเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่นและการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
715304 การพยาบาลมารดา-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง 3(3-0-6)
(Maternal and Newborn Nursing with High Risk)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ ย วข้องการพยาบาลมารดาทารกที่ มี
ภาวะเสี่ยง การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงและมีภาวะเลือดออกใน
ระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการ
ตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรี ที่มีโ รคร่วม โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใ หม่
ร่วมกับการตั้งครรภ์ การพยาบาลผู้ คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
ปัจจัย การคลอด การพยาบาลผู้คลอดที่ทาสูติศาสตร์หัตถการ การ
พยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด และหลังคลอด
การพยาบาลทารกแรกเกิ ด ที่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ น โดยบู ร ณาการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ

714302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
3(3-0-6)
(Pediatric and Adolescent Nursing II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลในการดูแลสุขภาพ
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นที่เจ็บป่วยในระยะวิกฤต เฉียบพลัน และ
เรื้อรัง การพยาบาลเด็ก อย่างเป็นองค์รวมโดยเน้นครอบครัว เป็ น
ศู น ย์ ก ลาง ค านึ ง ถึ ง ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

715305 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6)
(Ethics and Laws in Nursing Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ สิทธิมนุษยชน สิทธิ
ผู้ป่วย จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชี พ การพยาบาล ประเด็ น
ปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ย วข้องกั บการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการ
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล รวมถึ ง กฎหมายวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ

715303 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 3(2-3-4)
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การ
พยาบาลสรีรจิตสังคมระยะคลอดและหลังคลอด การพยาบาลระยะ
ที่ 1, 2, 3 และ 4 ของผู้คลอด การทาคลอดปกติ การใช้ยาทางสูติ
ศาสตร์ระยะคลอด การพยาบาลมารดาหลั ง คลอดทั้ง ปกติ แ ละมี
ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ การ
พยาบาลทารกแรกเกิ ด ทั น ที แ ละการพยาบาลทารกแรกเกิ ด
ประจาวัน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาในระยะคลอดและ
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716212 ชีวสถิติและระบาดวิทยาสาหรับพยาบาล 2(2-0-4)
(Biostatistics and Epidemiology for Nurses)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดวิทยาการระบาด หลักการป้องกันโรค ธรรมชาติ
การเกิดโรคและการกระจายโรคติดเชื้อ และโรคไร้เชื้อ การศึกษา
ทางวิทยาการระบาด ดัชนีชี้วัดภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง การคัด
กรองโรค การสอบสวนและการเฝ้าระวังโรค วิทยาการระบาดของ
โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

(Primary Medical Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการรักษาโรคเบื้องต้น การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรคแยกโรค การ
จาแนกความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การรักษาโรคเบื้องต้น
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การส่งต่อและการให้คาปรึกษา การบันทึก
และติดตามผลการรักษา คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

712401 การพยาบาลฉุกเฉิน
1(1-0-2)
(Emergency nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และอุบัติภัยหมู่ การคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยเหลือเบื้องต้นในที่เกิดเหตุและห้องฉุกเฉิน การ
ช่ ว ยเหลื อ ขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค ลากรทางการแพทย์ การติ ด ต่ อ
ประสานงาน การเคลื่อนย้าย การส่งต่อเพื่อการรักษา และการดูแล
จิตสังคมของผู้ประสบภัย ญาติ และผู้ให้บริการ

715404 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 3(2-3-4)
(Nursing Research and Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด และหลัก การกระบวนการแสวงหาความรู้ ท าง
วิ ท ยาศาสตร์ การเชื่ อ มโยงกระบวนการแสวงหาความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ไปสู่กระบวนการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
วิชาชีพการพยาบาล ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรม
ด้านการวิจัย มีส่วนร่วมในการทาโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพบริการในคลินิกหรือชุมชน

716402 การพยาบาลอนามัยชุมชน
3(3-0-6)
(Community Health Nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน แนวคิด
และหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพ การให้การ
พยาบาลครอบครั ว อาชี ว อนามั ย อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม อนามั ย
โรงเรียน และชุมชนในลักษณะต่างๆ กลวิธีและนวัตกรรมสาธารณสุข
การใช้กระบวนการพยาบาล นวัตกรรม และภูมิปัญญาในการพัฒ นา
สุขภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชน
ในการสร้างเสริม ปกป้อง ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว
และชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
716403 การรักษาโรคเบื้องต้น
2(2-0-4)

711405 ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล 2(2-0-4)
(Leadership and Nursing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด การจั ด การพยาบาลเพื่ อ คุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ การพัฒนาคุณภาพงานบริการ ภาวะผู้นา
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ การติดต่อสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับทีม
สุขภาพ การนาทีม การจัดการความขัดแย้ง การสร้างพลัง และการ
ตัดสินใจทางการพยาบาล
716406 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)
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ซึมอาหารและน้า การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ
การควบคุมและการเจริญพันธุ์

(Trends and Issue of Nursing Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเด็ น ทางสั ง คม วั ฒ นธรรม และการเมื อ ง ที่ มี ต่ อ
วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ แนวโน้ ม ของสุ ข ภาพ
ระดับชาติและระดับโลก บทบาทวิชาชีพการพยาบาลโดยคานึงถึง
ความปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิต
บริการและการบูรณาการเทคโนโลยีทางการพยาบาล

712306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 5(0-15-0)
(Adult and Geriatric Nursing Practicum II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วม ใช้ ก ระบวนการ
พยาบาล การตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั น
เหตุการณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ จิตบริการ และความไว
เชิ ง วั ฒ นธรรมภายใต้ ก รอบจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลที่มี
คุณค่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์
ทางการพยาบาลที่ ดี ใ นบุ ค คลวั ย ผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ สู ง อายุ ท้ั ง ในระยะ
เฉียบพลัน และวิกฤตที่มีความผิดปกติการรับความรู้สึก การผันแปร
ออกซิ เ จนและการระบายอากาศ การเคลื่ อ นไ หวและการ
ประสานงานของกล้ามเนื้อและประสาท

711211 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3(0-9-0)
(Fundamental of Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล การตอบสนอง
ความต้ อ งการพื้ น ฐานของบุ ค คล การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ความ
ปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย พยาบาล และสิ่ ง แวดล้ อ ม ประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติก าร
พยาบาลภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการ และตระหนั ก
ถึงสิทธิของผู้ป่วย

713307 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4(0-12-0)
(Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการนากระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชแบบองค์รวมมาใช้ในการดูแลบุคคลทุก ช่วงวัย ที่มีภาวะเสี่ย ง
และมีปัญหาสุขภาพจิต ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การ
ป้องกัน ส่งเสริม บาบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล ราย
กลุ่ม ในสถานบริการและชุม ชน โดยยึด หลัก จริย ธรรม กฎหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน และ การมีจิตบริการ เลือกใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งส่งเสริม
การดูแลตนเองของผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

712212 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(0-9-0)
(Adult and Geriatric Nursing Practicum I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม การใช้กระบวนการ
พยาบาล การตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั น
เหตุการณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ จิตบริการ และความไว
เชิ ง วั ฒ นธรรมภายใต้ ก รอบจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลที่มี
คุณค่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัย และผลลัพธ์
ทางการพยาบาลที่ ดี ใ นบุ ค คล วั ย ผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ในระยะ
เฉียบพลัน และวิกฤต ที่มีความผิดปกติของระบบ การย่อย การดูด
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705308 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาและทารก 2(0-6-0)
(Maternal and Newborn Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแก่ครอบครัวใน
ระยะก่อนแต่งงาน การพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัวระยะ
ตั้งครรภ์ ในภาวะปกติ การให้การปรึกษาด้านสุ ขภาพขณะตั้งครรภ์
การเตรียมพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม เพื่อ
การคลอด การเลี้ยงดูบุตร และบทบาทการเป็นบิดามารดา ภายใต้
การตั ด สิ น ใจอย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั น เหตุ ก ารณ์ ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ จิ ต บริ ก าร บู ร ณาการเทคโนโลยี ท างการ
พยาบาล และการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ

ตามกรอบจรรยาบรรณวิ ช าชีพ จิ ต บริ ก าร บู ร ณาการเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล และการพัฒนาบุคลิกเชิงวิชาชีพ
715311 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารกที่มี 3(0-9-0)
ภาวะเสี่ยงสูง
(Maternal and Newborn Nursing with
High Risk Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแก่มารดา ทารก
และครอบครัวในการพยาบาลระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะผิดปกติ และ
ภาวะเสี่ยง การวางแผนครอบครัว การพยาบาลระยะหลังคลอด การ
ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะปกติ ผิดปกติและภาวะเสี่ยง โดยเน้นการ
ส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธภาพบทบาทและหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก ในครอบครัว
ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ จิ ต บริ ก าร บู ร ณาการเทคโนโลยี ท างการ
พยาบาล และการพัฒนาบุคลิกเชิงวิชาชีพ

714309 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4(0-12-0)
(Pediatric and Adolescent Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วมตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด ถึ ง
วัยรุ่น โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลเด็ก ที่มีภาวะสุขภาพดี
เด็กที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน รวมถึงเด็กที่เจ็บป่วยในระยะวิ กฤต
เรื้อรัง และเฉีย บพลัน โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์ก ลาง คานึงถึง
ความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

716407 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
6(0-18-0)
(Community Health Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน ใช้ ก ระบวนการ
พยาบาล หลั ก การพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน วิ ท ยาการระบาด
นวัตกรรม และภูมิปัญญา ในการดูแลสุขภาพบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง ให้
การพยาบาลครอบครัว อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัย
โรงเรียน และชุมชน เน้นบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริม ป้องกัน
รัก ษา ฟื้นฟูสภาพ วางแผนดูแลต่อเนื่องตามการจัดระบบบริการ
สุขภาพ วินิจฉัย และพัฒนาสุขภาพชุมชน ดาเนินโครงการเพื่อดูแล
สุขภาพกลุ่มคนที่มีปัญหาเฉพาะ และประเมิ นผลลัพธ์ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

715310 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารก 4(0-12-0)
และการผดุงครรภ์
(Maternal Newborn Nursing and
Midwifery Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแก่มารดา ทารก
และครอบครัวในระยะคลอดที่มีภาวะปกติ ผิดปกติและภาวะเสี่ยง
โดยเน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก ใน
ครอบครัว ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์
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716411 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 4(0-12-0)
(Nursing Professional Externship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาการพยาบาลทีเลือกสรร ฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิก และโครงสร้าง ของหน่วยงาน ฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ฝึกทักษะการพยาบาล
เฉพาะของหน่วยงาน ฝึกการทางานร่วมกับทีมสุขภาพ การตัดสินใจ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั น เหตุ ก ารณ์ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ คานึงถึงคุณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สิทธิของผู้รับบริการ และจิตบริการ
การวัดผลเป็น S และ U

716408 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
3(0-9-0)
(Primary Medical Care Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติก ารรัก ษาพยาบาลเบื้ องต้ น การซัก ประวัติ การ
ตรวจร่างกาย ส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ วินิจฉัยโรค
แยกโรค ให้การรักษาโรคเบื้องต้น ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทาหัตถการ
ทางการแพทย์ พื้ น ฐาน สอนให้ ค าปรึ ก ษาและส่ ง ต่ อ บั น ทึ ก และ
ติดตามผลการรักษา ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทัน
เหตุ ก ารณ์ ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลิกเชิงวิชาชีพ
711409 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล
2(0-6-0)
(Nursing Management Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการจัดการในคลินิก ผู้นาทางคลินิก การนาทีม
การวางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน การตัดสินใจ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั น เหตุ ก ารณ์ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ คานึงถึงคุณธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สิทธิของผู้รับบริการ และจิตบริการ
712410 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน
2(0-6-0)
(Emergency nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย
และอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือเบื้องต้นในที่เกิดเหตุและห้องฉุกเฉิน
การฟื้นคืนชีพ การติดต่อประสานงาน การเคลื่อนย้าย การส่งต่อเพื่อ
การรั ก ษา การตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั น
เหตุการณ์ คานึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิ
ของผู้รับบริการ และจิตบริการ
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สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร
โทรศัพท : 0-4422-3592
โทรสาร : 0-4422-3580
E-mail : dentistry@sut.ac.th

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Dental Surgery
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ.
Doctor of Dental Surgery
D.D.S.

ลักษณะวิชาชีพ
บัณฑิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิ ชาชี พ
ทันตกรรมในลักษณะแพทย์ช่องปาก ให้การดูแลผู้ป่วยในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ของภูมิภาคและสังคมโลกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีความเป็นมืออาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทั้งมิติทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความ รับผิดชอบ
ต่อสังคม สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุขและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกภายใต้เกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมของทันตแพทยสภา
โดยเมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้
1) ดารงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และประพฤติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
2) คานึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสาคัญ โดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ และตระหนักในคุณค่า
ความเป็นมนุษย์
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3) เป็นผู้รอบรู้และมีทักษะเสมือนแพทย์ช่องปาก (Oral physician) ที่มีความรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
4) มีทักษะเป็นผู้นาของทีมสุขภาพช่องปาก สามารถทางานเป็นทีมและร่วมกับทีมสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่เหมาะสม
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมและต่อเนื่องที่คานึงถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของสุขภาพช่องปาก
และสุขภาพทั่วไป ร่วมกับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ อย่างเหมาะสมต่อวิถีชีวิตของภูมิภาคและสังค มโลกตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
5) เป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพ มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพและสังคม เข้าใจบริบทในการดารงวิชาชีพ เพื่อ
เป็นที่พึ่งของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมโลก พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชี พทันตกรรมและ
สังคม
6) ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีการศึกษา
2560
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1)
กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
2)
กลุ่มวิชาภาษา
3)
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1)
กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2)
กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
3)
กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์
4)
กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทันตแพทย์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

744
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

15
15
8
19
75
17
141

298
38

252

8

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
- เป็นผูถ้ ่ายทอดความรู้โดยเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัย
โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4422-3592

โทรสาร : 0-4422-3580
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แผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105104 ฟิสิกส์พื้นฐาน
105194 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การเรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
109209 ชีวเคมีทางการแพทย์
116201 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2
116203 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
116200 คัพภะวิทยา
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 3

รวม

หน่วยกิต
4
1
2
1
3
3
2
2

18
หน่วยกิต
4
5
1
3
2
3

18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102115 หลักเคมี
102116 ปฏิบัติการหลักเคมี
104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
601102 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
แพทย์
202202 ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
901201 สุขภาพช่องปากครอบครัว
และชุมชน 1
901202 สุขภาพช่องปากครอบครัว
และชุมชน 2
601200 พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิ
วิทยาคลินิก
601201 เวชพันธุศาสตร์
116204 หลักเภสัชวิทยาทาง
การแพทย์
116205 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน 1
601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน 2
213303 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
รวม

หน่วยกิต
4
1
4
1
2
3
3
2

20
หน่วยกิต
2
2
3
2
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
601101 บทนาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน
601103 เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 1
601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา
202203 มนุษย์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
116206 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
116207 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3
116208 ระบบประสาท 1
116209 ระบบประสาท 2
601204 ระบบประสาท 3
601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3

หน่วยกิต
3
1
2

รวม

19

2
2
3
3

3
2
21
หน่วยกิต
3
3
2
4
4
2
1

3
1
3
19
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
601307 พฤติกรรมศาสตร์และ
พัฒนาการมนุษย์
601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 2
116301 ระบบทางเดินหายใจ 1
116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
601309 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4
601300 ระบบทางเดินหายใจ 2
601301 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
116307 ระบบเลือด 1
601306 ระบบเลือด 2
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
902403 ทันตกรรมฟื้นฟู 1: ทันตกรรม
บดเคี้ยว
903401 รังสีวิทยาช่องปาก
904401 ปริทันตวิทยา 1: พยาธิสภาพ
902401 วิทยาการโรคฟันผุ 1: พยาธิ
สภาพ
901401 วิทยาการโรคฟันผุ 2: การ
จัดการและป้องกัน
903402 วิทยาการโรคฟันผุ 3: ทันตก
รรมบูรณะ
904403 วิทยาเอ็นโดดอนต์
904404 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก
1: พยาธิสภาพ
903403 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 1:
พยาธิสภาพ

รวม

หน่วยกิต
1
2
4
4
1
2
2
2
2
20
หน่วยกิต
2
1
2
2
2
3
3
2
2
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
109302 โภชนาการและเมตาบอลิสม
116308 พิษวิทยาทางการแพทย์
116303 ระบบย่อยอาหาร 1
601302 ระบบย่อยอาหาร 2
116309 ระบบสืบพันธุ์และทางเดิน
ปัสสาวะ
902301 สุขภาพช่องปากเด็ก 1:
พัฒนาการอวัยวะช่องปาก
116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
601305 ระบบต่อมไร้ท่อ 2

หน่วยกิต
1
1
3
2
3

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
901402 สุขภาพช่องปากครอบครัว
และชุมชน 3: วิทยาการ
ระบาดของโรคในช่องปาก
904405 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก
2: การพิเคราะห์และรักษา
901404 ทันตกรรมพอเพียง
902402 สุขภาพช่องปากเด็ก 3: การ
รักษา
904402 ปริทันตวิทยา 2: การจัดการ
และรักษา
903404 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 2:
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
904406 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 3:
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล

15
หน่วยกิต
2

รวม

2
2
1

2
1
3
2
2
2
2
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 3
601311 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิง
วิพากษ์
902302 สุขภาพช่องปากเด็ก 2:
การดูแลสุขภาพช่องปาก
902303 สุขภาพช่องปากวัยรุ่น
903301 สุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
904301 สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
601314 ทักษะคลินิกทางการแพทย์
903302 ทักษะทางคลินิกทันตกรรม
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
902404 ทันตกรรมฟื้นฟู 2: ทันตกรรม
จัดฟัน
904407 ทันตกรรมฟื้นฟู 3: ฟันเทียม
ชนิดติดแน่น 1
904408 ทันตกรรมฟื้นฟู 4: ฟันเทียม
ชนิดติดแน่น 2
901406 จริยศาสตร์และความเป็นมือ
อาชีพในวิชาชีพทันตแพทย์
901405 สุขภาพช่องปากครอบครัว
และชุมชน 4: การสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากในโรงเรียน
904409 ทันตกรรมฟื้นฟู 5: ฟันเทียม
ชนิดถอดได้บางส่วน
904410 ทันตกรรมฟื้นฟู 6: ฟันเทียม
ชนิดถอดได้ทั้งปาก
904411 ทันตกรรมฟื้นฟู 7: ทันตกรรม
รากเทียม
901403 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก
รวม
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หน่วยกิต
2
1
2
2
2
2
2
2
15
หน่วยกิต
2
2
2
1
3

2
2
1
2
17

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
903501 การวางแผนการรักษาสุขภาพ
ช่องปาก

หน่วยกิต
2

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 3
905501 ทันตนิติวิทยาศาสตร์

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

2
5
5
5
5
5
5
5
5

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 3
901603 นวัตกรรมวิทยาการสุขภาพ
ช่องปาก

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
รวม 35 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 1-4 ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 5 และ 6 ได้
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6
3
6
6
6

หน่วยกิต
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
2

ดัชนีชี้วัดโรคฟันผุอย่างละเอียด มาตรการการจัดการโรค
ฟันผุในระดับบุคคลและชุมชน การดูแลอนามัยช่องปาก การควบคุม
แผ่นคราบจุลินทรีย์ ยาสีฟัน น้ายาบ้วนปากป้องกั นฟันผุ การแนะ
แนวโภชนาการ การใช้ฟลูออไรด์ การใช้สารพลาสติก เคลือ บหลุม
ร่องฟัน เทคโนโลยีการป้องกันโรคฟันผุ การฝึกปฏิบัติการ การตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ การแปรงฟันอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ในการทาความสะอาดช่องปาก

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 บทบาทหน้าที่แ ละ
ความรับผิดชอบของทันตบุคลากรต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน เพื่อน
ร่วมวิชาชีพและสังคม หลักการสื่อสารวิชาชีพและการสื่อสารเพื่อ
สุขภาพ หลัก การบริหารเบื้องต้น ทัก ษะการดูแลสุขภาพช่องปาก
ตัวเองและครอบครัว

901402 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 3: 2(1-3-3)
วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก
(Family and Community Oral Health III: Oral
Epidemiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของวิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก การ
วัดโรคและความผิดปกติ การพรรณาการกระจายของโรคในช่องปาก
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ ท าให้ เ กิ ด โรค ความสั ม พั น ธ์ ข อง
ครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพและการป้องกั นโรคในช่องปาก บูรณา
การความรู้จากวิชาพื้นฐานของการเรียนในชั้นปีที่ 1 มาสู่การสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก

901202 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 2: 2(1-3-3)
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของชุมชน
(Family and Community Oral Health II:
Community Oral Health Promotion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของประชาชนทุ ก
กลุ่มอายุ การสนับสนุนให้ประชาชนดูแลตนเองและครอบครัวด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก แผนสร้างเสริมสุขภาพ/สุขภาพช่อง
ปากระดับองค์ก ร และชุมชน ทัก ษะการสื่อสารเพื่อการชี้นา การ
เสริมพลัง และการเชื่อมประสานเพื่อสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา

901403 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(1-3-3)
ช่องปาก
(Research Methodology in Oral Health
Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การ ประเภทของการวิ จั ย กระบวนการวิ จั ย ขั้ น
พื้นฐาน หลักการเขียนโครงร่างวิจัย หลักการวางแผนดาเนินการวิจัย
หลักการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพารามิเตอร์แ ละ
นอนพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่อง
ปาก หลักการแปลผลการวิจัย และหลักการเขียนรายงานการวิจัย
รวมทั้งจริยธรรมการวิจัย

901401 วิทยาการโรคฟันผุ 2: การจัดการและ 2(1-3-3)
ป้องกัน
(Carioloigy II: Management and Prevention)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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901404 ทันตกรรมพอเพียง
1(1-0-2)
(Sufficiency Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการ
รักษาทางทันต กรรม หลักฐานทางวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์
การพิ จ ารณาคุ ณ ภาพและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหลั ก ฐานเหล่ า นั้ น
วิธีการวางแผนการรักษาโดยใช้หลักการตัดสินทางคลินิกที่อ้างอิงกับ
หลักฐานทางวิชาการ การสื่อสารกับผู้ป่วย เพื่ออธิบายทางเลือกของ
แผนการรักษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ป่วยตามเศรษฐภาวะ รวมทั้งการจัดการความเสี่ย งของการบริการ
ทันตกรรม

มื อ อาชี พ และเคารพต่ อ หลั ก ปฏิ บั ติ ข องวิ ช าชี พ วิ เ คราะห์ แ ละ
อภิปรายตัวอย่างเหตุการณ์
901501 ทันตนิติวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
(Forensic Sciences in Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก ก ฏ หมาย พื้ น ฐา น ทาง นิ ติ เ ว ชวิ ทย าแ ล ะ นิ ติ
วิทยาศาสตร์ใ นการพิสู จ น์เอกลัก ษณ์ก รณี ภัย พิบั ติ หลักการและ
ขบวนการทางทั นตแพทยศาสตร์ ในการพิ สูจ น์ค ดีแ ละเอกลั ก ษณ์
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
901601 โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6(0-30-8)
ช่องปาก
(Research Project in Oral Health Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเขียนโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก
วางแผนการวิจัย นาเสนอโครงร่างการวิจัย ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์
และนาเสนอผลการวิจัยแบบโพสเตอร์ พร้อมทั้งการจัดทารายงาน
การวิ จั ย ในแบบบทความวิช าการ ภายใต้ ก ารดู แ ลของอาจารย์ที่
ปรึกษา

901405 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 4: 3(1-6-4)
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
(Family and Community Oral Health IV: Oral
Health Promotion in School)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากในเด็กนักเรียนทุกวัย เด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมและ
มัธยมศึกษา ฝึกปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก เน้น
การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงร่วม การทางานกับทีมสุขภาพ และการบูร
ณาการสุขภาพช่องปากสู่สุขภาพองค์รวม พฤติกรรมสุขภาพ/สุขภาพ
ช่องปาก การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

901602 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาล 6(0-18-9)
ชุมชน
(Oral Health Clinic III: Community Hospital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านประหนึ่ ง เป็ น ทั น ตแพทย์ ป ระจ า
โรงพยาบาลชุ ม ชน ที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ก ารบริ ก ารสุ ข ภาพช่ อ งปากแก่
ประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน ที่ประกอบด้วย
งานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปาก งานคลิ นิ ก ทั น ตกรรม งานฟื้ น ฟู
สุขภาพช่องปาก งานบริหารจัดการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และ
งานบริหารจัดการด้านทันตสาธารณสุขตามแผนงานของโรงพยาบาล
ชุมชน

901406 จริยศาสตร์และความเป็นมืออาชีพใน 1(1-0-2)
วิชาชีพทันตแพทย์
(Ethics and Professionalism in Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและหลักของจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ ความ
เป็นมืออาชีพและกฎหมายวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานไทยและ
สากล หลักการเคารพในสิทธิผู้ป่วย การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยความเป็น
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901603 นวัตกรรมวิทยาการสุขภาพช่องปาก 2(2-0-4)
(Innovations in Oral Health Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการของ
ทันตวัสดุ รวมทั้งเทคโนโลยีทางทันตกรรมใหม่ ๆ ในการวินิจฉัยโรค
ในช่องปาก การรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก เลเซอร์ทาง
ทั น ตกรรม การวางแผนการฟื้ น ฟู ส ภาพช่ อ งปาก ความก้ า วหน้ า
ทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลที่นามาใช้ทางคลินิกด้านการป้องกัน
และรักษาโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์ของทันตแพทยศาตร์สาขา
ต่าง ๆ

พั ฒ นาการจิ ต วิ ท ยาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การเจริ ญ เติ บ โตทาง
ร่ า งกายของเด็ ก ปกติ การประเมิ น และปรั บ พฤติ ก รรมของเด็ ก
ภยันตรายในฟันเด็ก การควบคุมอาหารหวาน การดูแลสุขภาพช่อง
ปากเด็กในวัยต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิด เมื่อฟันน้านมซี่แรกเริ่มขึ้น การ
ตรวจการเปลี่ยนแปลงในชั้นเคลือบฟัน รอยโรคฟันผุในระยะเริมต้น
การป้องกันและการควบคุม การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การป้องกั นความผิดปกติและ
ภยันตรายในฟันและช่องปากเด็ก
902303 สุขภาพช่องปากวัยรุ่น
2(1-3-3)
(Adolescent Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้า โดยเฉพาะการเจริญของฟัน กระดูกขากรรไกรบนและล่างใน
วัยรุ่น พัฒนาการสบฟันที่ปกติและผิดปกติของฟันถาวร พฤติกรรมที่
ส่งผลให้เกิดการสบฟันที่ผิดปกติ ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับฟันถาวร
การเกิดฟันคุด การให้คาแนะนาด้านโภชนาการ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต การดูแลสุขอนามัยช่องปาก การสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปาก การประเมินภาวะสุขภาพช่องปากของวัยรุ่นควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปั ญญาที่
เกี่ยวข้องกับสภาพครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม

902301 สุขภาพช่องปากเด็ก 1: พัฒนาการ
2(1-3-3)
อวัยวะช่องปาก
(Children Oral Health I: Development of Oral
Tissues)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้า และอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเจริญของหน่อ
ฟัน ลิ้น เพดานปาก กระดูกขากรรไกรบนและล่าง รูปร่างของฟัน
น้านมและฟันถาวร ลาดับการขึ้นของฟัน พัฒนาการสบฟันที่ ปกติ
และผิดปกติของฟันน้านมและฟันชุดผสม ชีวเคมีของเนื้อเยื่อในช่อง
ปากในสภาวะปกติ สรีระวิทยาที่เกี่ ย วข้องกั บ การเคี้ย ว การหลั่ง
น้ าลาย การกลื น อาหาร การพู ด และการรั บ รส นิ เ วศวิ ท ยาและ
คุณสมบัติทั่วไปของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก ปัจจัยโภชนาการที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโต การประเมินและการปรับพฤติกรรมของเด็ก

902401 วิทยาการโรคฟันผุ 1: พยาธิสภาพ
2(1-0-2)
(Cariology I: Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการเกิ ด ฟัน ผุ การสลายแร่ธาตุแ ละการสะสม
กลับของแร่ธาตุ ฟลูออไรด์และผลต่อการสลายแร่ธาตุและการสะสม
กลับของแร่ธาตุ คุณ สมบัติก ารเป็นบัฟเฟอร์ของน้าลาย อาหารที่
ก่อให้เกิดฟันผุ การสร้างกรดจากน้าตาล เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุ
ของโรคฟันผุ การทดสอบค่าปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ในการเกิดฟันผุ การประเมินความเสี่ยงของการผุของฟัน

902302 สุขภาพช่องปากเด็ก 2: การดูแล
2(2-0-4)
สุขภาพช่องปาก
(Children Oral Health II: Oral Health Care in
Children)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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902402 สุขภาพช่องปากเด็ก 3: การรักษา
3(2-3-5)
(Children Oral Health III: Treatment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจ การวินิจ ฉัย และการวางแผนการรัก ษา การ
ปรับพฤติกรรม ภยันตรายในฟันเด็ก การใช้ฟลูออไรด์วานิช การผนึก
หลุมร่องฟัน การใช้อุปกรณ์กันน้าลาย การใช้ยาชา การถอนฟัน และ
การบูรณะฟันน้านมและฟันแท้ที่ขึ้นใหม่ การรักษาโพรงประสาทฟัน
ในฟันน้านม ครอบฟันเหล็กไร้สนิม การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก
และป้องกันโรคช่องปากสาหรับเด็กพิเศษ กรณีที่จาเป็นสาหรับการ
ใช้ยากล่อมประสาทและยาสลบ การทาเครื่องมือป้องกันช่องว่างและ
เครื่องมือขยายช่องว่าง ฝึกปฏิบัติใส่แผ่นยางกันน้าลาย การบูรณะ
ฟันน้านม การทาครอบฟันไร้สนิม การรักษาคลองรากฟัน การทา
เครื่องมือป้องกันช่องว่าง

ในการแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติในระยะเริ่มแรกและการเคลื่อนฟัน
แบบง่าย ความรู้พื้นฐานในการรัก ษาผู้ ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่
บทบาทของทันตแพทย์ทั่วไปในการรักษาและส่งต่อทางทันตกรรม
จัดฟัน การตรวจและวินิจฉัยเบื้องต้น การทาเครื่องมือแก้ไขการสบ
ฟันชนิดถอดได้แบบง่าย

902403 ทันตกรรมฟื้นฟู 1: ทันตกรรมบดเคี้ยว 2(1-3-3)
(Oral Rehabilitation I: Masticatory Sciences)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ ป ระกอบและการท าหน้ า ที่ ข องระบบบดเคี้ ย ว
หลักการและชนิดของการสบฟัน การเคลื่อนที่ของขากรรไกร ความ
ผิดปกติในการทาหน้าที่ และความเจ็บปวดในบริเวณขากรรไกรและ
ใบหน้ า ในระบบบดเคี้ ย ว การตรวจ วิ นิ จ ฉั ย แก้ ไ ขรั ก ษาและ
ประเมินผล

902502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: สุขภาพ
5(0-15-7)
ช่องปากสาหรับเด็ก
(Oral Health Clinic I: Children Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การซักประวัติ การประเมินพฤติกรรม การตรวจภายนอก
และภายในช่องปาก การวินิจฉัยพฤติกรรม ความเสี่ยงต่อการเกิดฟัน
ผุและการวินิจฉัยโรคช่องปาก การวางแผนการรักษาแบบพร้อมมูล
ตลอดจนการรักษาแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยเด็กพิเศษที่
ครอบคลุมเทคนิคการจัดการพฤติกรรมผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน การเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการรักษา การแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน วิธีการทางทันตกรรม
ป้องกั น การบูรณะฟัน การรัก ษาประสาทฟันน้านม การถอนฟัน
การจัดการช่องว่างในขากรรไกร ในกรณีที่สูญเสียฟันน้านมไปก่อน
กาหนด และการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเป็นระยะ

902501 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ทันตกรรม 2(0-6-3)
จัดฟัน
(Oral Health Clinic I: Orthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในการตรวจ บันทึก วิเคราะห์
วินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่เน้นด้านทันตก
รรมจัดฟันป้องกันและทันตกรรมจัดฟันสกัดกั้น

902404 ทันตกรรมฟื้นฟู 2: ทันตกรรมจัดฟัน 2(1-3-3)
(Oral Rehabilitation II: Orthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการของการสบฟัน สาเหตุและการจาแนกการสบ
ฟันที่ผิดปกติ หลักการวินิจฉัย หลักการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันใน
ระยะฟันน้านม ฟันชุดผสม และฟันถาวร และการวางแผนการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันในชนิดต่าง ๆ
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903301 สุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
2(2-0-4)
(Adult Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่
เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ ง าน การเกิ ด ฟั น สึ ก ประเภทต่ า ง ๆ การดู แ ล
สุขอนามัยช่องปากในวัยผู้ใหญ่และหญิงมีครรภ์ อันจะส่งผลให้เกิด
การเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ของทารกในครรภ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาของหญิงมีครรภ์ที่ อาจมีผลต่อช่องปาก การประเมิน
ภาวะสุขภาพช่องปากของบุคคลวัยทางานทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และเชื่อมโยงกั บการประกอบ
อาชีพ การดารงชีวิต พลวัตรของครอบครัว สภาพสังคม เศรษฐกิจ
รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่และหญิงมีครรภ์

ความรู้พื้นฐานทางรังสีฟิสิก ส์ กระบวนการเกิดภาพรังสี
อั น ตรายและการป้ อ งกั น จากรั งสี เ อกซ์ เทคนิ ค การถ่ า ยภาพรังสี
ภายในและภายนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล การ
เก็บภาพถ่ายรังสี ลักษณะภาพรังสีที่ปกติและผิดปกติ และการแปล
ผลภาพรังสี
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 การลงบันทึกพยาธิสภาพของ
ฟันและการวางแผนการรักษา การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการ
ป้ อ งกั น โรคในช่ อ งปาก คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ บู ร ณะฟั น ชนิ ด ต่ า ง ๆ
หลักการเลือกใช้วัสดุบูรณะฟันให้เหมาะสมกับสภาพสุขภาพช่องปาก
ของผู้ป่วยเฉพาะราย หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้มาก
ที่สุด การบูรณะฟันด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และเรซินคอมโพสิตให้ได้
ประสิทธิภาพสุงสุด การใช้สารบอนดิง กลไกของการยึดติด การฝึก
ปฏิบัติบูรณะรอยผุจาลองบนฟันพลาสติกและฟันจริงด้วยวัสดุกลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเรซินคอมโพสิต การใส่แผ่นยางกั้นน้าลาย
เพื่อการบูรณะฟัน การกาจัดฟันผุ และการบูรณะฟันชั่วคราว

903302 ทักษะทางคลินิกทันตกรรม
2(0-6-3)
(Clinical Skill Development in Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเรียนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับงาน
คลินิกทันตกรรม หลักการทางานด้วยการรับรู้ก ารเคลื่อนไหวของ
กล้ า มเนื้ อ และข้ อ ต่ อ และประยุ ก ต์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านทั น ตกรรม,
หลักการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมที่สอดคล้องกับหลักการยศาสตร์
การก าหนดท่ า ทางและต าแหน่ ง ในการท างานที่ ส มดุ ล การจั ด
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการ
ดูแลสุขภาพแก่ ผู้ป่วย การใช้ก ระจกส่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการใช้มือควบคู่กับการมองเห็น และดุลยภาพบาบัดเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของ
ร่างกาย
903401 รังสีวิทยาช่องปาก
(Oral Radiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

903403 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 1:
2(1-3-3)
พยาธิสภาพ
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders I:
Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โรคหรื อ ความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด กั บ กระดู ก ขากรรไกรและ
ใบหน้ า ในกลุ่ ม ถุ ง น้ าชนิ ด ต่ า ง ๆ เนื้ อ งอกทั้ ง ชนิ ด ไม่ ร้ า ยแรงและ
ร้ายแรง การติดเชื้อของใบหน้าและขากรรไกร การเจริญและพัฒนา
ที่ผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ใบหน้า กะโหลกศีรษะ

1(1-0-2)
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903404 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 2:
2(1-3-3)
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders II: Oral
Surgery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย อธิ บ ายสาเหตุ แ ละให้ ก ารรั ก ษาที่ ไ ม่
ซับซ้อนแก่ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตรายในบริเวณช่องปาก ทั้งในฟันน้านม
และฟันแท้ กระดูกขากรรไกรและใบหน้า การถอนฟันและการผ่าตัด
ฟันคุด การผ่าตัดเล็กในช่องปากอื่น ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาแทรก
ซ้อนภายหลังการรักษา

ทางเลือกของการรักษาพร้อมข้อดีข้อเสียที่อ้างอิงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ป่วย
903502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: การตรวจ
5(0-15-7)
พิเคราะห์โรคช่องปากและรังสีวิทยา
(Oral Health Clinic I: Diagnostics and Radiolog
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การซักประวัติ การตรวจภายในและภายนอกช่องปากใน
ผู้ป่วย การตรวจอย่างละเอียดในตาแหน่งที่มีอาการตามวิธีการเป็น
ขั้นตอน การส่งถ่ายภาพรังสีและแปลผล การส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การขอคาปรึกษาแพทย์ทันตแพทย์
ต่างสาขา การวินิจฉัย การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพช่องปากแบบองค์รวม การอธิบายแผนการรักษา ข้อดี
ข้อด้อยทางเลือกในการรักษาให้ผู้ป่วยตัดสินใจ การบันทึกรายงาน
ผู้ป่วยอย่างสมบรูณ์ การรักษารอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก
และการติดตามผลการรักษา

รายวิชาคลินิกสุขภาพช่องปาก 1
การรักษาแบบองค์รวมในผู้ป่วยที่ต้องการรักษาชนิดที่ไม่
ยุ่งยาก ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจ การส่งถ่ายและแปลภาพรังสี
การวินิจฉัย การประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคในช่องปาก
การวางแผนการรักษา การให้การรักษา การบรูณะฟื้นฟูและอวัยวะ
ที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยให้สามารถดูแลรักษาอนามัยช่อง
ปากของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคลินิกต่าง ๆ ที่
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติทุกคลินิกในโรงพยาบาลสมทบหมุนเวียนทั้ง
ปีการศึกษา ดังต่อไปนี้

903503 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1:
5(0-15-7)
ทันตกรรมบูรณะ
(Oral Health Clinic I: Restorative Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การซักประวัติ การตรวจหารอยผุ การวินิจฉัยพฤติกรรม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ การบรูณะรอย
ผุตามหลัก การอนุรัก ษ์ การเลือกใช้วัสดุบูรณะฟัน ที่เ หมาะสมกั บ
สภาพช่ อ งปากและระดั บ ความเสี่ ย งต่ อ โรคฟั น ผุ ข องผู้ ป่ ว ย การ
วางแผนการรักษาตามระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

903501 การวางแผนการรักษาสุขภาพช่องปาก 2(1-3-3)
(Clinical Decision Making and Treatment
Planning in Oral Health Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเมินผู้ป่วยเบื้อ งต้นจากประวัติการมีโรคทางร่างกาย
และโรคในช่องปาก ลาดับและขั้นตอนการตรวจผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย
และช่องปาก พฤติกรรมส่วนบุคคลในการดูแลสุขภาพช่องปาก การ
ตรวจช่องปาก การส่งถ่ายภาพรังสี การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การแปลผล การรวบรวมข้ อ มู ล ของผู้ ป่ ว ยเพื่ อวิ นิ จ ฉัย การเสนอ
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903602 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:
6(0-18-9)
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านรังสีวินิจฉัย
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Diagnostic Radiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแปลภาพรังสีรอยโรคที่เกิดขึ้นกับช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล การถ่ายภาพรังสีเพื่องานทันตกรรมด้านต่างๆ เช่น งาน
ทันตกรรมรากเทียม การถ่ายภาพข้อต่อขากรรไกร การใช้ภาพรังสี
ดิจิตอลเพื่องานทันตกรรม

903504 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ศัลยศาสตร์ 5(0-15-7)
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
(Oral Health Clinic I: Oral and Maxillofacial
Surgery)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารในคลิ นิ ก ซั ก ประวั ติ ตรวจ ประเมิน
และวางแผนการรัก ษาทางศัลยศาสตร์ช่องปากแก่ ผู้ป่วย พื้นฐาน
หัตถการทางศัลยศาสตร์ช่องปาก การเย็บแผล ทาแผลในและนอก
ช่ อ งปาก การดู แ ลและจั ด การผู้ ป่ ว ยนอกที่ ม ารั บ การรั ก ษาทาง
ศัลยศาสตร์ช่องปาก การถอนฟันและผ่าตัดฟันคุดรวมทั้งการผ่าตัด
เล็ก ในช่องปากอื่นๆ การจัดการผู้ป่วย การดูแลและวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ การเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ในการผ่า ตัด
เล็กในช่องปาก การรับและดูแลผู้ป่วยในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
การยึดกระดูกขากรรไกร

903603 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:
6(0-18-9)
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านเวชศาสตร์ช่องปาก
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Oral Medicine)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจพิ เ คราะห์ การวิ นิ จ ฉั ย โรค การวางแผนการ
รัก ษา และการบาบัดรัก ษาผู้ป่วยที่ มีรอยโรคในช่องปากและการ
ติดตามผลการรักษา การตัดชิ้นเนื้อและฝึกอ่านแปลผลการตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยา

903601 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพ
6(0-18-9)
ช่องปากองค์รวม
(Oral Health Clinic II: Holistic Oral Health Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นคลิ นิ ก การซั ก ประวั ติ การตรวจและ
วินิจฉัย การส่งถ่ายและแปลผลภาพถ่ายรังสี การวางแผนการรักษา
และการป้องกันแบบองค์รวม และให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาใน
การรักษาที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนและเกี่ย วข้องกับหลายสาขาวิชา
โดยอาศัยหลักวิทยาการทันตแพทยศาสตร์ และสอดคล้องกับบริบท
ของผู้ป่วยในการสร้างเสริมสุขภาพในช่องปาก การป้องกันโรค การ
บ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส ภาพช่ อ งปาก รวมถึ ง การน าเสนอ
ผลการรักษาผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ และศึกษาระบบการบริหารจัดการ
คลิ นิ ก การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งองค์ ก รวิ ชาชี พ และจรรยาบรรณ โดยการ
นาเสนอรายงานผลการรักษาที่เสร็จสมบรูณ์ และเขียนรายงานผู้ป่วย
1 คน (portfolio)

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 การป้องกันและการรักษาสุขภาพช่องปาก
โดยพิจารณาเป็นองค์รวมระดับครอบครัวและชุมชน พร้อมด้วยการ
ประเมินผลและการควบคุมคุณภาพการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ครอบครัวและชุมชน ที่มีผลต่อสุขภาพทั่วไปและคุ ณ ภาพชีวิต บน
พื้ น ฐานของหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละทฤษฎี ก ารประเมิ น
กระบวนการ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยดาเนินการใน
สถานการณ์ของครอบครัวหรือชุมชนจริง
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903605 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านปริทันตวิทยา
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Periodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การรักษาผู้ป่วยปริทันต์อักเสบ. การทาศัลยกรรมปริทันต์
การทาศัลยกรรมร่วมกับงานทันตกรรมสาขาอื่น

การรักษาคลองรากฟันในฟันรากเดียวสองรากที่ซับซ้อน
การรักษาคลองรากในฟันหลายราก การช่วยการทาศัลยกรรมเอ็นโด
ดอนต์
903609 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:
6(0-18-9)
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Oral and Maxillofacial Surgery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คลิ นิ ก ศั ล ยศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
กระดูกขากรรไกรและใบหน้า การทารากเทียม การปฏิบัติงานร่วม
ระหว่างทันตแพทย์และแพทย์

903606 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านวิทยาการโรคฟันผุ
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Cariology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการ การรักษา และการควบคุมโรคฟันผุที่ซับซ้อน
ในเด็ ก ผู้ ใ หญ่ ผู้ สู ง อายุ และผู้ ที่ ต้ อ งการดู แ ลพิ เ ศษ ด้ ว ยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

903610 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมประดิษฐ์
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Prosthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งชนิดถอดได้และติดแน่น ใน
รายที่มีความซับซ้อน

903607 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมบูรณะ
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Restorative Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งานทั น ตกรรมบู ร ณะที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น การท า inlay,
onlay และ veneer รวมทั้งศึกษาวัสดุบูรณะฟันชนิดใหม่ ๆ

903611 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านสุขภาพช่องปากสาหรับเด็ก
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Children Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งานคลินิก และ/หรือ ช่ วยงานทัน ตกรรมส าหรั บเด็ ก ที่ มี
ปัญหาในความร่วมมือ การรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีโรคทางระบบ และเด็ก
พิการ สังเกตการณ์การจัดการผู้ป่วยเด็กที่ต้องได้รับการรักษาทางทัน
ตกรรมภายใต้การดมยาสลบ

903608 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านวิทยาเอ็นโดดอนท์
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Endodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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903612 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:
6(0-18-9)
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมทั่วไป
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
General Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยแบบผสมผสาน มีการ
วางแผนการรักษาและการเลือกแนวทางการรักษาโดยใช้หลักการทัน
ตกรรมพร้อมมูลในรายที่ยุ่งยากซับซ้อน

904401 ปริทันตวิทยา 1: พยาธิสภาพ
2(1-0-2)
(Periodontology I: Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อแบคทีเรียในคราบจุลิ
นทรีต่อการเกิดและการดาเนินโรคปริทันต์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางจุลกายวิภาคและทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ที่เป็นโรค สาเหตุ
หลัก สาเหตุเสริม และปัจจัยเสี่ยงของโรคปริทันต์ การจาแนกโรคปริ
ทันต์ การตรวจอวัยวะปริทันต์ทางคลินิก การแปลภาพถ่ายรังสี การ
วินิจฉัย การพยากรณ์โรค รวมทั้งการควบคุมอนามัยช่องปากแบบ
ต่าง ๆ การประเมินผลการรัก ษาและการหายของอวัยวะปริทันต์
ภายหลั ง การรั ก ษาขั้ น ควบคุ ม อนามั ย ช่ อ งปาก เหตุ ผ ลและ
วัตถุประสงค์ของการรักษาโรคปริทันต์ขั้นคงสภาพ

903613 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านสุขภาพช่องปากสาหรับผู้สูงอายุ
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Elderly Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดูแลรัก ษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยสูงอายุภายใต้
หลั ก การการดู แ ลรั ก ษาแบบองค์ ร วม เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข อง
ผู้สูงอายุ ครอบคลุมงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษา
ฟื้นฟู และ การเรียนรู้ระบบบริการงานทั้งในคลินิกสุขภาพช่องปาก
และการดูแลรักษานอกสถานที่สาหรับผู้สูงอายุ

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
ประกอบด้วยการรักษาโรคปริทันต์โดยการขูดหินน้าลายและเกลา
รากฟัน การใช้ยาปฏิชีวนะทางระบบและเฉพาะที่ในการรักษาและ
ควบคุมโรค การปรับการสบฟันเฉพาะตาแหน่ง การควบคุมและ
แก้ไขฟันโยก การประเมินผลการรักษาและการหายของอวัยวะ ปริ
ทันต์ภายหลังการรักษาการดูแลสภาวะปริทันต์รอบรากเทียม การ
ทาศัลยกรรมปริทันต์ เครื่องมือที่ใช้ ประเภทของการทาศัลยกรรมปริ
ทันต์ ข้อบ่งชี้และข้อห้าม/ข้อจากัดการบันทึกบัตรผู้ป่วยโรคปริทันต์
การตรวจส่วนต่าง ๆของเหงือกและรอยต่อเหงือกกับเยื่อเมือก การ
ตรวจดูรูปร่างของรากฟันและช่องรากฟันกราม การใช้เครื่องมือขูด
หินน้าลายด้วยมือรวมทั้งเครื่องขูดหินน้าลายไฟฟ้า การฝึกหัดขูดหิน
น้าลายและขัดฟัน ฝึกการสอนการแปรงฟันและใช้เส้นใยขัดฟัน การ
ใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ช่วยทาความสะอาดช่องปากและฟัน วิธีสอนหรือให้
ความรู้เกี่ยวกับอนามัยช่องปาก การดูแลรักษา และการลับเครื่องมือ
ขูดหินน้าลาย

904301 สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
(Elderly Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวโน้มการเปลี่ย นแปลงประชากรและผลกระทบต่ อ
ระบบสุขภาพ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการชราภาพและ
พยาธิสภาพที่พบได้บ่อยในช่องปากของผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ หลักการ
การดู แ ลและฟื้ น ฟู สุ ข ภาพช่ อ งปากของผู้ สู ง อายุ แ บบองค์ ร วม
ครอบคลุ ม งานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค ไปจนถึ ง การวาง
แผนการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
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904403 วิทยาเอ็นโดดอนต์
3(2-3-5)
(Endodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรั ช ญา หลั ก การวิ ท ยาเอนโดดอนต์ จุ ล กายวิ ภ าค
สรีรวิทยาและโรคต่าง ๆ ของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อปลาย
ราก กระบวนการตรวจพิเคราะห์ วินิจ ฉัย โรค กระบวนการรักษา
การบูรณะฟันหลังการรักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาคลองรากฟั น ในฟั น ถาวรในสถานการณ์
จาลอง การเปิดทางเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟัน การเตรียมคลองรากฟัน
การอุดคลองรากฟัน

ช่องปากด้วยวิธีรังสีรักษา เคมีบาบัดและศัลยกรรม รวมทั้งการรักษา
ดูแลสุขภาพช่องปากก่อน ระหว่างและภายหลังการรักษามะเร็งที่
บริเวณศีรษะและลาคอ การทาอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า การแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการรักษาโรค
904406 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 3:
2(1-3-3)
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders III: Oral
and Maxillofacial Surgery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติด้า นเวช
ศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปากและศัลยศาสตร์ เพื่อให้สามารถ
วิ นิ จ ฉั ย โรคและวางแผนการรั ก ษาโรคในช่ อ งปากและกระดู ก
ขากรรไกร ตลอดจนวิธีรักษาทางศัลยกรรม ความผิดปกติของกระดูก
ข้อต่อขากรรไกร ภาวะติดเชื้อในช่องปาก ตลอดจนการบาดเจ็บของ
ฟัน กระดูกขากรรไกรและกระดูกใบหน้าหัก รวมทั้งการดูแลผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล การรักษาภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยทางทันตกรรม

904404 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 1:
2(1-3-3)
พยาธิสภาพ
(Oral Soft Tissue Lesions and Diseases I:
Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก สภาวะและรอยโรคก่อน
เกิดมะเร็ง เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและมะเร็งของเนื้อเยื่ออ่อนในช่อง
ปาก โรคทางระบบที่พบบ่อยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อ
อ่อนในช่องปาก โรคของต่อมน้าลาย การแปลผลภาพรังสีของต่อม
น้าลายและไซนัสของกระดูกขากรรไกรบน

904407 ทันตกรรมฟื้นฟู 3: ฟันเทียมชนิด
2(1-3-3)
ติดแน่น 1
(Oral Rehabilitation III: Fixed Prosthodontics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะของฟันเทียมชนิดติดแน่นหรือครอบฟัน การ
บ่งชี้และข้อห้ามของการใส่ฟันเทีย มชนิดติดแน่น การวินิจฉัย และ
การวางแผนการรั ก ษา คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ การเลื อ กใช้ วั ส ดุ และ
เครื่องมือในการทาฟันเทียมชนิดติดแน่น หลักการและขั้นตอนบูรณะ
ฟันภายหลังรักษาคลองรากฟัน หลักการและขั้นตอนการทาครอบ
ฟัน การทาครอบและสะพานฟันชั่ว คราว พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติทา
ครอบฟันเทียมชนิดติดแน่นชนิดต่าง ๆ และการบูรณะฟันหลังจาก
การรักษาคลองรากฟันในหุ่นจาลอง

904405 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 2: การ
2(1-3-3)
พิเคราะห์และรักษา
(Oral Soft Tissue Lesions and Diseases II:
Diagnosis and Treatment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักวิธีการ วินิจฉัยแยกรอยโรค การรักษาโรคหรือความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ทางพยาธิวิทยา หลักการรักษารอยโรคก่อนมะเร็ง การรักษามะเร็ง
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904408 ทันตกรรมฟื้นฟู 4: ฟันเทียมชนิด
2(1-3-3)
ติดแน่น 2
(Oral Rehabilitation IV: Fixed Prosthodontics II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและขั้นตอนการทาสะพานฟัน การเลือกใช้วัสดุที่
เหมาะสมในด้านคุณสมบัติและเศรษฐกิจที่จาเป็น วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพของครอบและสะพานฟันในช่องปาก การแก้ไขและป้องกัน
ข้อบกพร่อง การฝึก ปฏิบัติก ารทาครอบฟัน การเตรีย มฟันเพื่อทา
ครอบฟันในหุ่นจาลอง

การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการเตรีย ม
สภาพช่องปากก่อนการใส่ฟันเทีย มทั้งปาก ลักษณะของสันเหงือก
ขั้นตอนและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทาฟันเทียมทั้งปาก ข้อบ่งชี้
และข้อพิจารณาในการเลือกประเภทฟันเทียมทั้งปาก การวิเคราะห์
การสบของฟันธรรมชาติที่คงเหลือ วิธีการใช้และการดูแลรักษาฟัน
เทียมทั้งปาก การวิเคราะห์แบบพิมพ์ฟัน การเตรียมช่องปากเพื่อใส่
ฟันเทียมทั้งปาก กระบวนการการทาฟันเทียม การจัดเรียงฟัน การ
ประเมินและตรวจสอบชิ้นงานก่อนใส่ การแก้ไขหลังการใส่ฟันเทียม
ทั้งปาก

904409 ทันตกรรมฟื้นฟู 5: ฟันเทียมชนิด
2(1-3-3)
ถอดได้บางส่วน
(Oral Rehabilitation V: Removable Partial
Prosthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของสันเหงือก ส่วนประกอบและหน้าที่ของฟัน
เทียมชนิดถอดได้ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการ
เตรียมสภาพช่องปากก่อนการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ ขั้นตอนและ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทาฟันเทียมชนิดถอดได้ ข้อบ่งชี้และ
ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทฟันเทีย มชนิดถอดได้ให้แก่ ผู้ ป่ วย
วิธีการใช้และการดูแลรักษาฟันเทียมชนิดถอดได้ การวิเคราะห์แบบ
พิมพ์ฟัน การออกแบบฟันเทียมชนิดถอดได้ การฝึกการเตรียมช่อง
ปากเพื่อใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ กระบวนการการทาฟันเทียมชนิด
ถอดได้ การประเมินและตรวจสอบชิ้นงานก่อนใส่

904411 ทันตกรรมฟื้นฟู 7: ทันตกรรมรากเทียม 1(1-0-2)
(Oral Rehabilitation VII: Implantology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติของวัสดุ หลักการ ข้อบ่งชี้ และข้อห้ามของทัน
ตกรรมรากเทีย ม การตอบรับ การยึดติดของรากเทีย มในกระดู ก
ขากรรไกร การสบฟัน การดูแลรักษาเนื้ อเยื่อรอบรากฟันเทียม การ
คงสภาพของทันตกรรมรากเทียม การประเมินผลและการส่งต่อการ
รักษาทางทันตกรรมรากเทียมที่เหมาะสม
904501 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1 : ปริทันตวิทยา 5(0-15-7)
(Oral Health Clinic I : Periodontics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การตรวจวินิจฉัย การบันทึกบัตรปริทันต์ การวางแผนการ
รักษา พยากรณ์โรคการให้ทันตสุขศึกษาและการจูงใจผู้ป่วยในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาผู้ป่วยที่เป็น
โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบโดยการขูดหินน้าลายและเกลา
รากฟัน การประเมินผลการรัก ษา การวางแผนการรัก ษาเพื่ อ ส่ ง
ผู้ป่วยทาศัลยกรรมปริทันต์

904410 ทันตกรรมฟื้นฟู 6: ฟันเทียมชนิด
2(1-3-3)
ถอดได้ทั้งปาก
(Oral Rehabilitation VI: Complete denture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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904502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1:
5(0-15-7)
วิทยาเอ็นโดดอนต์
(Oral Health Clinic I: Endodontics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การตรวจ วินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟัน โพรงรากฟัน และ
โรคของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน การวางแผนการรักษา การรักษา
คลองรากฟันด้วยวิธีก ารต่าง ๆ การบรูณ ะฟันภายหลังการรั ก ษา
คลองรากฟันการติดตามประเมินผลการรักษา

และวิธีทาความสะอาด และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังใส่ฟันเทียม
ชนิดถอดได้
904601 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3:
6(0-18-9)
โรงพยาบาลทั่วไป
(Oral Health Clinic III: General Hospital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกปฏิบัติการให้บริการทางทันตกรรมในโรงพยาบาล
จั ง หวั ด ภายใต้ ก ารดู แ ลของทั น ตแพทย์ ใ นโรงพยาบาล เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้มีโอกาสคุ้นเคยและสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ฝึกฝนการให้บริการแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลทั้งในแง่
ของ การบริหาร และการให้บริการ ฝึกฝนวิธีการรับผู้ป่วย วิธีการส่ง
ต่อผู้ป่วยภายในและภายนอกโรงพยาบาล และฝึกฝนวิธีการเตรียม
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบในร่างกายก่อนที่จะได้รับการรักษาทาง
ทันตกรรม ตลอดจนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล

904503 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียม
5(0-15-7)
ชนิดติดแน่น
(Oral Health Clinic I: Fixed Prosthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การฝึกปฏิบัติการคลินิกในการทาฟันเทียมชนิดติดแน่น
การเตรียมสภาพในช่องปากให้เหมาะสมก่อนการทาฟันเทียมชนิดติด
แน่น การออกแบบฟันเทียมชนิดติดแน่น ครอบฟัน เดือยฟันและ
สะพานฟันติดแน่น การแก้ไขข้อบกพร่องของฟันเทียมและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นภายหลังการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การให้คาแนะนา
และวิธีทาความสะอาดและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังใส่ฟันเทียม
ชนิดติดแน่น

904617 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพ
3(0-18-5)
ช่องปากสาหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
(Oral Health Clinic II: Oral Health Care of
Medically Compromised Patient)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนและการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีโรค
ทางระบบ โดยเฉพาะโรคติดต่อไม่เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ภาวะธัย รอยด์เป็นพิษ กลุ่มที่ได้ย ากดภูมิคุ้มกั น กลุ่มตับ
หรือไตวายเรื้อรัง กลุ่มโรคหัวใจผิดปกติและโรคเลือด การสื่อสารกับ
แพทย์สาขาอื่น เพื่อการปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน การดูแล
ระวังผู้ป่วยไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบ การส่งตรวจและการ
แปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบและการแปล
ผลเบื้องต้น การแก้ไขเบื้องต้นของภาวะแทรกซ้อน การเตรียมผู้ป่วย
ที่จาเป็นต้องทาหัตถการภายใต้ก ารดมยาสลบ และการส่ งปรึกษา
วิสัญญี

904504 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียม
5(0-15-7)
ชนิดถอดได้
(Oral Health Clinic I: Removal Prosthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารท าฟั น เที ย มชนิ ด ถอดได้ การเตรี ย ม
สภาพในช่องปากให้เหมาะสมก่อนการทาฟันเทียมชนิดถอดได้ ฟัน
เทีย มชนิดถอดได้ทั้งปาก และฟันเทีย มชนิดถอดได้บางส่วน ฐาน
โลหะและฐานพลาสติก การเสริมและเปลี่ยนฐานฟันเทียม การซ่อม
ฟันเทียมชนิดถอดได้ การแก้ไขข้อบกพร่องของฟันเทียมและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นภายหลังการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ การให้คาแนะนา
760

 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร
* กลุมสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
โทรศัพท: 0-4422-3923 0-4422-3913
* กลุมสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โทรศัพท: 0-4422-3952 0-4422-3916

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

196

หน่วยกิต

15
15
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

48
46
56
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสาหรับผู้จบการศึกษา
ลักษณะงานที่ทา
เมื่อนักศึกษาส้าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้ว ท้าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้้า การสุขาภิบาล
อาหาร และขยะมูลฝอยทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
- การจัดหาน้้าสะอาดหรือน้้าประปา ให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงในโครงการต่างๆ
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ น้้า อาหาร และขยะมูลฝอย
- การวางแผน ควบคุ ม และจั ดการเกี่ ยวกั บการป้ องกั น และควบคุ มโรคระบาด รวมทั้ งควบคุ มพาหะน้ าโรคทั้ งในชุ มชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม
- การให้ความรู้ หรือค้าปรึกษาในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
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-

นักวิชาการสุขาภิบาล
นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
นักตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

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
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- การประปานครหลวง
- การประปาภูมิภาค
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ฯลฯ
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3. หน่วยงานเอกชน
- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
- โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- โรงพยาบาล
- บริษทั ที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม
ฯลฯ
โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถศึกษาต่อ ได้ในหลายสาขา อาทิเช่น
มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สภาวะสิ่งแวดล้อม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักวิชาแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4422-3923, 3913
โทรสาร : 0-4422-3920
http://im.sut.ac.th/
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
102115
102116
104101
104102
202108
202109
213101
617103

202xxx
202xxx
110206
202202
617215
xxxxxx

213305
202203
617336
617337
617343

617344

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักเคมี
ปฏิบัติการหลักเคมี
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
การรู้ดิจิทัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
วิทยาการระบาด
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
4
1
4
1
2
1
3
3
19
หน่วยกิต
2
2
4
3
4
2-3

รวม
17-18
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน
3
มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3
จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม
3
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
4
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัย
2
สิ่งแวดล้อม
รวม
18

103109
104108
104109
203102
617104
xxxxxx

108205
108206
109201
109204
213203
617216
617217

202xxx
202xxx
617323
617338
617339
617340
xxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
แคลคูลัสพื้นฐาน
หลักชีววิทยา 2
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
4
4
1
3
4
2-3

102105
102106
105103
105193
617105
618102

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
เคมีอินทรีย์
3
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1
ฟิสิกส์ทั่วไป
4
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
4
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
4

รวม
18-19
รวม
19-20
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
จุลชีววิทยาส้าหรับสาธารณสุข
4
202201 ทักษะชีวิต
3
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส้าหรับสาธารณสุข
1
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3
ชีวเคมี
4
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3
ปฏิบัติการชีวเคมี
1
617218 การบริหารงานสาธารณสุขและ
4
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3
การจัดการด้านสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมโรค
4
617219 การตรวจประเมินและบ้าบัดโรคเบื้องต้น
4
โภชนาการสาธารณสุข
3
617220 การควบคุมพาหะน้าโรค
2
รวม
20
รวม
19
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
2
617335 ชีวสถิติส้าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
2
617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร
3
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
4
617342 ปฏิบตั ิการการสุขาภิบาลอาหาร
1
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
2
และสุขลักษณะอาหาร
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
617345 การจัดการมูลฝอย
3
มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม
3
617346 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร
3
ปฏิบัติการมลพิษอากาศ เสียง
2
617347 การจัดการน้้าสะอาด
4
และการควบคุม
617351 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
2
วิชาเลือกเสรี
2-3
และของเสียอันตราย
รวม
17-18
รวม
19
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
617412 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
2
617491 สหกิจศึกษา 1
617413 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4
และสุขภาพ
617439 การจัดการและควบคุมระบบบ้าบัดน้้าเสีย
4
617440 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุม
1
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
617441 การวิเคราะห์น้าและน้้าเสีย
3
617442 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้าและน้้าเสีย
2
617490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
รวม
17
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8
617437 โครงการศึกษาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
617484 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

8
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รวม

หน่วยกิต
3
2
2-3

7-8

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 และตามคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

196

หน่วยกิต

12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

48
46
56
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
ลักษณะงานที่ทา
เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วทาให้นักศึกษามี ความรู้ ความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ (จป.) SAFETY OFFICER ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องความปลอดภัยในการทางาน
ของลูกจ้าง
- สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
- การวางแผน ควบคุม ประสานงาน ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการทางาน
- การวางแผน ควบคุม ประสานงาน และป้องกันโรคจากการทางาน
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- การวางแผนและควบคุมการสูญเสียของการผลิต
- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้กับผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้อง
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิทยาศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
- ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
- นักตรวจวิเคราะห์มลพิษ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ/พนักงานในบริษัทที่ปรึกษาและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
- พนักงานราชการ พนักงานตรวจความปลอดภัย
- อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งงาน
1. หน่วยงานรัฐบาล
- กระทรวงแรงงาน กองตรวจความปลอดภัยในการทางาน สถาบันความปลอดภัยในการทางาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- บริษัทการบินไทย จากัด
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ฯลฯ
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3. หน่วยงานเอกชน
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ (จป.)
- กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- เครือซิเมนต์ไทย
- เครือเจริญโภคภัณฑ์
- โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
- ฯลฯ
โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย, การยศาสตร์
- ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4422-3952, 3916
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
102115
102116
104101
104102
202108
202109
213101
617103

202xxx
202xxx
110206
202202
617215
618201

202203
618302
618303
618304
618305
618306

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักเคมี
ปฏิบัติการหลักเคมี
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
การรู้ดิจิทัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
วิทยาการระบาด
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

หน่วยกิต
4
1
4
1
2
1
3
3
19
หน่วยกิต
2
2
4
3
4
4

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทางาน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
การทางาน

20
หน่วยกิต
3
202xxx
3
618307

รวม

2
4
3
2

103109
104108
104109
213102
617104
xxxxxx

108205
108206
109201
109204
213203
617216
617217

618308
618309
618310
618311
xxxxxx

17

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
แคลคูลัสพื้นฐาน
หลักชีววิทยา 2
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
4
4
1
3
4
2-3

102105
102106
105103
105193
617105
618102
xxxxxx

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
สาหรับสาธารณสุข
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
การป้องกันและควบคุมโรค
โภชนาการสาธารณสุข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
เคมีอินทรีย์
3
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1
ฟิสิกส์ทั่วไป
4
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
4
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
4
วิชาเลือกเสรี
2-3

18-19
รวม
19-20
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4
202201 ทักษะชีวิต
3
1
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
2
4
617218 การบริหารงานสาธารณสุขและ
4
1
การจัดการด้านสุขภาพ
3
617219 การตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น
4
4
618202 หลักการวิศวกรรมสาหรับงานด้าน
2
3
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
618203 กลศาสตร์ของไหลสาหรับงานด้าน
1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม
20
รวม
17
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
3
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3
กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
2
617335 ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3
และสิ่งแวดล้อม
618312 อาชีวเวชศาสตร์
3
พิษวิทยาอาชีวอนามัย
3
618313 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ
2
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2
ในงานอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
2
618314 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
3
618315 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
3
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
วิชาเลือกเสรี
2-3
รวม
17-19
รวม
17
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
618409 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
618420 มาตรฐานระดับชาติ และสากล สาหรับ
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
618421 การยศาสตร์
618422 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
618490 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
3
618491 สหกิจศึกษา 1
2
3

3
3
1
15

รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8
618423 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย
618424 โครงการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
618425 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

8
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รวม

หน่วยกิต
2
3

2
2-3

9-10

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
617103 การสร้างเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
(Health Promotion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักและวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแล
และสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล ตามช่วงวัย ทั้งวัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น
วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ให้ได้รับความสุขสบายในการดารงชีวิต
ประจ าวั น สภาพสั ง คม และสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อเสริ ม สร้ างให้ บุ คคล
ครอบครั ว และชุ มชน มี สุ ขภาวะ และมี คุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี สามารถ
ควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเองให้ เหมาะสม รวมไปถึ ง การปรั บ
สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

วิทยาการระบาด
4(4-0-8)
(Epidemiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาแนวคิด พื้ นฐานของวิท ยาการระบาดธรรมชาติ
ของการเกิ ดโรค การวัดทางระบาดวิทยา แนวคิดการเกิ ดโรคและ
ปัญหาสุขภาพในชุมชน และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคพื้นฐาน
การกระจายของโรคในชุมชนตามลักษณะบุคคลสถานที่และเวลา
ดัชนี ชี้วัดทางสุข ภาพรูปแบบการศึก ษาทางระบาดวิท ยาและการ
เลื อ กวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาการระบาดการเฝ้ า ระวั ง โรคทางระบาด
วิท ยาการสอบสวนโรค การคั ดกรองโรค การวินิ จ ฉัย ชุม ชน และ
วิทยาการระบาดกับปัญหาสาธารณสุขของไทย

617104

617216

617215

การป้องกันและการควบคุมโรค
4(4-0-8)
(Disease Prevention and Control)
วิชาบังคับก่อน : 617215 วิทยาการระบาด
มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง โรค
อุ บั ติ ซ้ าและโรคอุ บั ติ ใ หม่ อุ บั ติ เหตุ การบาดเจ็ บ การเฝ้ า ระวั ง
ป้องกัน และควบคุมโรค และปัจจัยที่ทาให้เกิดโรค การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
4(4-0-8)
(Health Education and Behavioral Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสุขศึกษา
และพฤติ ก รรมศาสตร์ การสื่ อสาร การมี ส่ วนร่วมของชุ ม ชนการ
วิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การวางแผนและประเมิ น ผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การชี้นาและ
การให้คาปรึกษาศึกษาพฤติกรรมทางสุขภาพ

617217

โภชนาการสาธารณสุข
3(3-0-6)
(Nutrition for Public Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติและความสาคัญของโภชนศาสตร์ ปัญหา
โภชนาการในประเทศไทย โภชนาการกับสุขภาพและการเกิดโรค
โภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย หลักการอาหารบาบัดโรค
การประเมิ น ภาวะโภชนาการและการประเมิ น อาหารที่ บ ริ โ ภค
โภชนาการตามช่ ว งวั ย การส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการส าหรั บ
ครอบครัวและชุมชน

617105

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 4(4-0-8)
(Basic Environmental Health Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย การจัดการน้าสะอาด การบาบัดน้าเสียและการจัดการ
สิ่ งปฏิ กู ล การจั ด การมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย การควบคุ ม
มลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร
ที่อยู่อาศัย สถาบันและสถานประกอบการ การควบคุมพาหะนาโรค
การระงั บ เหตุ ร าคาญ การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน
ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจของโลกและประเทศไทย
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617301

การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
2(2-0-4)
(Consumer Protection in Public Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และขอบเขตของการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคด้ า น
สาธารณสุขสิทธิผู้บริโภค การจัดองค์กร การบริหารงานคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสาธารณ สุ ข คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภ คด้ า นอาหารยา
เครื่ อ งส าอาง วั ต ถุ อั น ตราย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพการคุ้ ม ครอง
ผู้ใช้บริการสุขภาพระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้ม
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

617218

การบริหารงานสาธารณสุขและ
4(4-0-8)
การจัดการด้านสุขภาพ
(Public Health Administration and Health
Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบริ ห ารงานสาธารณสุ ข หลั ก และกระบวนการ
บริหารงานสาธารณสุขนโยบายและแผนพัฒนาการวิเคราะห์ปัญ หา
การวางแผนและหลั ก การจั ด ท าแผนงาน การบริ ห ารคุ ณ ภาพ
โดยรวม การพั ฒ นาภาวะผู้ น า การบริ ห ารโครงการและการ
ประเมินผลระบบสุขภาพและการจัดการ หลักประกันสุขภาพ การ
บริหารทรัพยากรด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวางแผน
และนโยบายด้านสุขภาพ การประเมินผลการดาเนินงานด้านสุขภาพ

617302

การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
และสุขภาพ
(Environmental and health risk assessment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การบ่งชี้สิ่งคุกคาม การประเมินความเป็นพิษ การประเมินการได้รับ
สัมผัสการอธิบายลักษณะของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้าน
ระบบนิเวศ การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การ
รับรู้และการสื่อสารความเสี่ย งกรณี ศึก ษาประเมิน ความเสี่ย งทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

617219

การตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น 4(4-0-8)
(Basic Health Assessment and Treatment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การตรวจประเมินและการบาบัดโรค
เบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ และ
อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพ
617220

การควบคุมพาหะนาโรค
2(2-0-4)
(Vector Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แมลงและสั ต ว์ ฟั น แทะที่ มี ค วามส าคั ญ ทางด้ า นการ
สาธารณสุข ลักษณะทั่วไป วงจรชีวิต และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง
และสั ต ว์ ฟั น แทะผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของชุ ม ชน การ
ด าเนิ น การป้ อ งกั น ควบคุ ม และก าจั ด แมลงและสั ต ว์ ฟั น แทะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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
ผลกระทบของสิ่ งแวดล้ อ มต่ อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย์ อั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการดารงชีวิต ปัจจัยทางนิเวศวิทยาและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

776
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

โดยครอบคลุม การเขีย นรูปชิ้นงานเบื้องต้นด้วยมือและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การอ่านแบบพิมพ์เขียวทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมรวมทั้ งการใช้สัญ ลัก ษณ์ เช่น แบบอาคาร
ขนาดเล็ก แบบระบบบาบัดน้าเสีย บ่อดักไขมัน ระบบท่อน้าประปา
ท่อน้าทิ้ง เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ
การอ่านแผนที่ การใช้มาตรส่วน การใช้เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านภูมิสารสนเทศในการสร้างแผน
ที่และการใช้เป็นเครื่องมือสาหรับงานวิเคราะห์เชิงพื้นที่

617323

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
4(3-3-7)
(Environmental and Occupational Toxicology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาหลั ก การทั่ ว ไปทางพิ ษ วิท ยา กลไกการเกิ ด พิ ษ
การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง อันนาไปสู่การเกิดลูกวิรูป
การกลายพั น ธุ์ การเป็ น มะเร็ ง และความผิ ด ปกติ ข องภู มิ คุ้ ม กั น
สารพิษและแหล่งกาเนิดสารพิษที่พบในสภาพแวดล้อม สารเคมีที่
สาคัญและใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือผลผลิตที่
เกิดจากกิจการทางอุตสาหกรรม ค่ามาตรฐานและการประเมินระดับ
อันตราย การติดตามตรวจสอบและการควบคุม แนวทางการเก็ บ
ตัวอย่าง การเก็ บรัก ษาการวิเคราะห์ก ารป้องกันการได้รับสารพิ ษ
และการช่วยเหลือเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติก ารเก็บตัวอย่างสารพิ ษ
การวิเคราะห์สารพิษในเลือดและปัสสาวะของบุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่อ
การได้รับสารพิษ

617337

จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
(Microbiology for Environmental Pollution)
วิชาบังคับก่อน : 108205 จุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข และ
108206 ป ฏิ บั ติ ก า ร จุ ล ชี ว วิ ท ย า ส า ห รั บ
สาธารณสุข
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ บทบาท หน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ของ
จุลินทรีย์ต่างๆ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา สาหร่าย ในการบาบัด
มลพิ ษ สิ่ งแวดล้ อ มทั้ งทางน้ า ดิ น และอากาศ การประยุ ก ต์ ใช้
จุลินทรีย์ในระบบบาบัดมลพิษ รวมทั้งประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์
ประจาถิ่นที่ช่วยในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

617335

ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
(Biostatistics for Health Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ห ลั ก สถิ ติ เ บื้ องต้ น และชี ว สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นงานด้ า น
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอ ความ
น่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของ
ตั ว อย่ า ง สถิ ติ ชี พ ดั ช นี อ นามั ย การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ
การถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ สถิติ ศาสตร์อิงพารามิ เตอร์ และการ
คานวณขนาดตัวอย่าง

617338

กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
2(2-0-4)
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
(Public Health, Environmental and Safety Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาพื้ น ฐานและหลั ก เกณฑ์ ท างกฎหมายของการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษกฎหมายเกี่ยวกับการ
สาธารณ สุ ข กฎหมายเกี่ ย วกั บ หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
หลัก เกณฑ์พ ระราชบัญ ญั ติส่งเสริมและรัก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
กฎเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต่า งๆ ตลอดจนค่ ามาตรฐานทางสิ่ งแวดล้ อ มและความปลอดภั ย
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม

617336

พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
(Basic Design in Environmental Health Works)
วิชาบังคับก่อน : 617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
เนื้อหาครอบคลุม ทฤษฎีและการปฏิบัติด้านหลัก การ
พื้นฐานของการเขียนแบบที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
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617339

มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม
3(3-0-6)
(Air and Noise Pollution and Control)
วิชาบังคับก่อน : 617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ศึกษาความรู้ด้านมลพิษอากาศและเสียงขั้นพื้นฐาน โดย
สร้างความเข้าใจในด้านโลกและบรรยากาศ กลไกทางธรรมชาติของ
ภูมิอากาศ มลพิษอากาศหลักและองค์ประกอบที่สาคัญ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษย์ พืช และระบบนิเวศ การเคลื่อนที่ของมลพิษใน
บรรยากาศ แหล่ ง ก าเนิ ด ของมลพิ ษ อากาศ การตรวจวั ด มลพิ ษ
อากาศในสิ่งแวดล้อมและการควบคุมปัญหามลพิษอากาศ การศึกษา
ด้านมลพิษทางเสียงครอบคลุมความรู้พื้นฐานของการเกิดเสียง การ
เคลื่อนที่ของเสียงในสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของเสียง การตรวจวัด
ระดั บ เสี ย งดั ง การประเมิ น มลพิ ษ ทางเสี ย งและเสี ย งรบกวน
มาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสียง

การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร (3-0-6)
(Food Sanitation and Food Hygiene)
วิชาบังคับก่อน : 108205 จุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข
ศึกษาหลักการทั่วไปและวิธีการปฏิบัติด้านสุขลักษณะ
อาหารที่ ดี การปนเปื้ อ นในอาหาร การเก็ บ รั ก ษาและการถนอม
อาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร (GMP) ระบบวิ เคราะห์ จุ ด อั น ตรายและควบคุ ม จุ ด วิก ฤต
(HACCP) และหลักการเบื้องต้นการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

617340

617342

จาลองการเผาไหม้ การตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศ การ
ประเมิ น การเผาไหม้ ก๊ า ซมลพิ ษ จากยานพาหนะ ฝึ ก การใช้
แบบจาลองการเคลื่อนที่ของมลพิษอากาศเบื้องต้น การตรวจวัดเสียง
รบกวนในสิ่งแวดล้อม ภายในสถานประกอบการ และการประเมิน
ระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม
617341

ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหารและ
1(0-3-1)
สุขลักษณะอาหาร
(Food Sanitation and Food Hygiene Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะ
อาหาร หรือศึกษาควบคู่ กับ
617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะ
อาหาร
ปฏิบัติการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะ
ของร้ า นอาหาร แผงลอยจ าหน่ า ยอาหาร โรงอาหาร การตรวจ
วิ เ คราะห์ ก ารปนเปื้ อ นแบคที เ รี ย โคลิ ฟ อร์ ม ในอาหาร รวมทั้ ง
สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร

ปฏิบัติการมลพิษอากาศ เสียง
2(0-6-2)
และการควบคุม
(Air and noise Pollution and Control Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 617339 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม
หรือศึกษาควบคู่ กับ
617339 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เก็ บ ตั ว อย่ า งและ
ตรวจวัดมลพิษอากาศที่ใช้กันทั่วไป อธิบายพื้นฐานของเครื่องมือเก็บ
ตัวอย่างและตรวจวัด โดยครอบคลุมการเตรีย มอุปกรณ์ การสอบ
เที ย บเครื่อ งมื อ เก็ บ ตั วอย่ าง ขั้ น ตอนการใช้ เครื่อ งมื อ ส าหรับ เก็ บ
ตั ว อย่ า งฝุ่ น รวมและฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอนใน
บรรยากาศด้วยเครื่องมือแบบดูดอากาศปริมาตรสูงแบบมาตรฐาน
ขั้นตอนการใช้เครื่องมือสาหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
2.5 ไมครอนในบรรยากาศ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างก๊ าซมลพิ ษใน
บรรยากาศ การประเมินการปล่อยมลพิษจากแหล่งกาเนิดด้วยเครื่อง
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ศึ ก ษาปั ญ หาของมู ล ฝอยต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชน
วิวัฒนาการของการจัดการมูลฝอยชุมชน นโยบาย และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อง หลัก เกณฑ์ ในการจัดการมูลฝอยในแง่ของแหล่งกาเนิ ด
ต่ า งๆ ชนิ ด องค์ ป ระกอบและลั ก ษณะสมบั ติ ข องมู ล ฝอย การ
คาดการณ์ ป ริ ม าณมู ล ฝอย เทคโนโลยี ก ารน ามู ล ฝอยกลั บ มาใช้
ประโยชน์ (Recycling) การเก็บรวบรวม เก็บขน และขนส่งรวมถึง
วิ ธี / เทคโนโลยี ก ารก าจั ด ต่ า งๆ เช่ น การฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก
สุขาภิบาลการหมักทาปุ๋ยการใช้เตาเผาและ การวางแผนการจัดการ
มูลฝอย

617343

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 4(4-0-8)
การผลิตที่สะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Management and Cleaner
Production for Sustainable Development)
วิชาบังคับก่อน : 617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
ศึ ก ษาแนวคิ ด และเป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และ หลั ก การการผลิ ต ที่ ส ะอาดที่ ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความยั่งยืน โดยเน้น การวิเคราะห์
กระบวนการผลิต การเกิดของเสีย การประเมินความเป็นไปได้ การ
วางแผนการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การผลิ ต ที่ ส ะอาด โดยยึ ด
หลั ก การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การลดของเสี ย ที่
แหล่ ง ก าเนิ ด การใช้ ซ้ าและรีไซเคิ ล การปรั บ เปลี่ ย นหรื อ พั ฒ นา
ผลิตภัณ ฑ์ การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้
และการก าจั ด สารเคมี ในภาคอุ ต สาหกรรม (Resource Efficient
and Cleaner Production: RECP)

617346

การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 3(3-0-6)
(Indoor Air Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : 617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
แหล่งที่ม าและของปัญ หาของคุ ณ ภาพอากาศภายใน
อาคาร สารมลพิษทางอากาศภายในอาคาร ความเสี่ยงของมลพิษ
ทางอากาศภายในอาคาร ระบบทางเดินหายใจ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพอากาศภายในอาคารเครื่องมือตรวจวัดและการออกแบบ
การประมาณอั ต ราการปล่ อ ยมลพิ ษ แบบจ าลองคุ ณ ภาพอากาศ
ภายในอาคารการประเมินและจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร,
กลยุทธ์การควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร

617344

จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
(Environmental Health Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษา แนวคิ ด ขอบเขต บทบาทหน้ า ที่ นั ก อนามั ย
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม จริ ย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ถู ก ต้ อ ง ความ
ซื่อสัตย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล บุคลิกภาพที่เหมาะสม และความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม หลักสิทธิมนุษยชน จิตอาสา พันธกิจ
สังคม การมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

617347

การจัดการน้าสะอาด
4(4-0-8)
(Clean water management)
วิชาบังคับก่อน : 617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ศึกษาแหล่งน้าดิบเพื่อการประปา หลักเกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐานของน้า หลักการจัดหาน้าสะอาดและการดูแลระบบ
ประปา การปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น การสร้างตะกอนและรวม
ตะกอนการตกตะกอนและการลอยการกรอง การใช้ ร ะบบ
แลกเปลี่ยนประจุการใช้เยื่อเมมเบรน การดูดติดการฆ่าเชื้อโรคการ
ให้ฟลูออไรด์ การกาจัดเหล็กและแมงกานีส การกาจัดความกระด้าง
การตกผลึกศึกษาแนวทางในการเลือกวิธีการปรับปรุงคุณ ภาพน้า
ระบบการแจกจ่ายน้าประปา

617345

การจัดการมูลฝอย
3(3-0-6)
(Solid Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : 617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
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617402

การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Sanitation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบการสุขาภิบาลที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และยั่งยืน การเรียนรู้ถึงปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้นจนกลายเป็นของเสีย
ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า สามารถนาหลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดทรัพยากร โดยมีการเรียนรู้รอบด้านในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
สุ ข าภิ บ าลแบบองค์ ร วมเพื่ อ ป้ อ งกั น และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค รวมทั้งเพื่อ ป้องกั น
สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ โดยคานึงถึงความเสี่ยงที่
อาจทาให้เกิดโรคจากการนาน้าเสียและของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
การเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่สาคัญในระบบสุขาภิบาล เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิถีของชุมชนและเกิดการยอมรับจากสังคม

617351

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
และของเสียอันตราย
(Industrial and Hazardous Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาสถานการณ์ ข องเสี ย อั น ตรายในประเทศไทย
ฐานข้อมูลที่เกี่ ย วข้อง กฎหมายที่เกี่ ย วข้องกั บการจัดการของเสีย
อันตราย แหล่งกาเนิดของเสียอันตราย องค์ประกอบ ปริมาณ และ
การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบการเก็ บ รวบรวม เก็ บ กั ก และขนส่ ง ของเสี ย อั น ตรายจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบาบัดและกาจัดของเสียอันตราย
สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในการท างานกั บ ของเสี ย อั น ตราย
บทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การของเสี ย
อันตราย หลักการจัดทาระบบการจัดการของเสียอันตรายในสถาน
ประกอบการ และสาระส าคั ญ ของระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาร
อันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

617412

ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(1-3-3)
(Research Methodology in Environmental Health)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหลักเบื้องต้นในการทาวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
การเลือกเรื่องและการกาหนดปัญหาการวิจัย การเขียนความสาคัญ
ของปั ญ หา การทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง การตั้ ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากร
และการกาหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การเลือกรูปแบบ
ของการวิจัย การกาหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล การแปรผลและ
การนาเสนอผลการวิจัย แนวทางพื้นฐานในการเขียนรายงานวิจัย
การเขียนโครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย

617401

การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
2(2-0-4)
การสื่อสารข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(Public Participation and Environmental and
Health Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาความสาคัญ และความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ หลักการทฤษฎีและเทคนิคในการดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ความสาคัญ หลักการ และเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒ นาโครงการ หรือกิจ กรรมใดๆ ที่อาจเป็น
สาเหตุของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
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617413

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4(3-3-7)
และสุขภาพ
(Environmental and Health Impact Assessment)
วิชาบังคับก่อน : 617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
ศึ ก ษาความส าคั ญ และความเป็ น มาของระบบการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มในประเทศไทย กระบวนการและ
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 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 ารายงาน การประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ มการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มเฉพาะโครงการ
ความสาคัญและความเป็นมาของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
แนวทาง และวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ความหมาย แหล่งกาเนิด ประเภท และลักษณะสมบัติ
ของน้ าเสี ย ผลกระทบของมลพิ ษ ทางน้ าต่ อ สุ ข ภาพ ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
รวบรวมน้าเสีย หลักการและกระบวนการบาบัดน้าเสีย การบาบัด
และกาจัดกากตะกอน การบาบัดเฉพาะเรื่อง การนาน้าเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ การควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
617440

ปฏิบัติการการจัดการและควบคุม
1(0-3-1)
ระบบบาบัดน้าเสีย
(Wastewater Treatment System Management
and Control Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 617439 การจัดการและควบคุมระบบบาบัด
น้าเสีย หรือศึกษาควบคู่กับ
617439 การจัดการและควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย
ปฏิบัติการการสารวจแหล่งกาเนิดน้าเสียและวิ เคราะห์
ผลกระทบต่อสุขภาพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การวัดอัตราการไหล
ของน้าเสีย การเดินระบบบาบัดน้าเสีย การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบาบัด น้าเสีย การควบคุมการทางานของระบบบาบัดน้า
เสีย ปัญหาในการเดินระบบบาบัดน้าเสียและวิธีแก้ไข

617437

โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3(0-9-3)
(Environmental Health Study Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาค้นคว้าและทดลองโครงการในเรื่องที่นักศึกษามี
ความสนใจและเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ งานของสาขาวิ ช าอนามั ย
สิ่งแวดล้อม ภายใต้ก ารกากั บดูแลและให้คาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการรูปแบบ การศึก ษามีการทบทวนหลัก การ ทฤษฎี
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล การแปลผล อภิ ป รายผล การสรุ ป ผล การเขี ย น
รายงานและการนาเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

617441

การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
3(3-0-6)
(Water and Wastewater Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี และ 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
ประเภทของแหล่ ง น้ า ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพน้ าใน
ธรรมชาติ ศึก ษาคุณ ลั ก ษณะของน้าสะอาดทางกายภาพเคมีและ
ชีวภาพศึกษาน้าเสียและคุณลักษณะของน้าเสียทางกายภาพเคมีและ
ชีวภาพหลักการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อการวิเคราะห์ตามประเภทของ
แหล่งน้าหลักการตรวจคุณ ลักษณะน้าประเภทต่างๆ ทางกายภาพ
เคมีแ ละชี วภาพ รวมทั้ งศึกษาเกี่ ย วกั บ มาตรฐานและการควบคุ ม
คุณภาพน้าในประเทศไทย

617439

การจัดการและควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย 4(4-0-8)
(Wastewater Treatment System Management
and Control)
วิชาบังคับก่อน : 617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
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เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการ
สั ม ภาษณ์ งาน อาชี พ ความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการเช่ น 5ส ISO 9000 เทคนิ ค การน าเสนอโครงงาน
หรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการทางานการเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ

617442

ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
2(0-6-2)
(Water and Wastewater Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 617441 การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย หรือศึกษ้า
ควบคู่ กับ
617441 การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ อุ ป กรณ์ การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าการ
พิจ ารณาถึงจุดเก็ บ และวิธีก ารเก็ บตั วอย่างน้ า การเก็ บและรัก ษา
ตัวอย่างน้าเพื่อการวิเคราะห์ที่สาคัญ การตรวจคุณ ลักษณะน้าทาง
กายภาพ การตรวจคุณลักษณะน้าทางเคมี และการตรวจลักษณะน้า
ทางชีวภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลเกี่ยวกับ
ดัชนีคุณภาพน้าและน้าเสียจากการทาปฏิบัติการ

617491

สหกิจศึกษา 1
8
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและ
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวณสถานประกอบการครบ 1
ภาคการเรีย นสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ

617484

สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 2(1-3-3)
(Seminar / Special Problems on Environmental
Problem)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาและฝึกฝนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการ โดย
การเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ ส นใจจากความรู้ เกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมมาประมวลและวิเคราะห์ ฝึ ก ฝนกระบวนการคิดอย่าง
เป็ น ระบบ อภิ ป รายเพื่ อ สรุ ป ประเด็ น สื่ อ สาร น าเสนอ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมสัมมนา รวมถึงการฝึกนาเสนอ
ทางวิช าการในจั ด การประชุ ม สั ม มนาในประเด็ น ปั ญ หาทางด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม สถานการณ์ ด้ า นอนามั ย
สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง วิ ท ยาการที่ น่ า สนใจจากข้ อ มู ล ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ

617492

สหกิจศึกษา 2
8
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 617491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวณสถานประกอบการครบ 1
ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ตามที่สาขาวิชากาหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ

617490

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
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617495

หลักความปลอดภัยในอาหาร
2(2-0-4)
(Principal of Food Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การจัดการเพื่อให้ เกิ ดความปลอดภัย ของอาหาร
นโยบายความปลอดภัย ด้านอาหารแห่งชาติ กฎหมาย ข้อก าหนด
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อันตรายที่ทาให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อการ
บริโ ภคทางกายภาพ เคมี และชี วภาพ การด าเนิ น งานเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในอาหาร แนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร

นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าการห รื อ วิ ช าชี พ ณ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานประปาและสิ่งแวดล้อม ส่ วนอาคารสถานที่ หรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ครบ 1 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จ
สิ้ น การปฏิ บั ติ งานแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ งรายงานวิ ช าการและ
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการ
ประเมินผล เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือ ไม่ผ่านโดยวัดจากผล
การประเมิ น ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และพนั ก งานที่ ค วบคุ ม การ
ปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ งาน และจากรายงาน
วิชาการ

617496

ประเด็นความสนใจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)
มลพิษสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
(Specific Topics in Environmental Pollution
Science and Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ตามความสนใจของผู้เรีย นภายใต้ความดูแลของอาจารย์
ผู้ ส อน (Team Teaching) โดยครอบคลุ ม ประเด็ น การจั ด การ
เทคโนโลยี เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด การป้องกัน และการ
แก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด จากสาเหตุ ต่ า งๆ เช่ น การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การเพิ่มจานวน
ประชากร การพัฒนาด้านเทคโนโลยี อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และคุณ ภาพชีวิตของมนุษย์ ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ทัก ษะในการคิดเชิง
เหตุ ผ ลประยุ ก ต์ จ ากหลั ก การและทฤษฎี ในการศึ ก ษา วิเคราะห์
สถานการณ์หรือปัญหาที่ตนสนใจ เพื่อให้ได้แนวคิด หรือข้อสรุปจาก
สมมติฐานที่ตั้งไว้เบื้องต้น

617498

ระบบคุณภาพและระบบการจัดการ
3(2-3-5)
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(Quality, Environmental and Safety Management
Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
สถานประกอบการที่มีความสาคัญขึ้นในกระบวนการทางานในสถาน
ประกอบการ เนื้ อหาครอบคลุม ถึงหลัก การของระบบคุ ณ ภาพใน
สถานประกอบการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบ
มาตรฐานของประเทศและนานาชาติ ข้อกาหนด การประเมินระบบ
คุณภาพ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์การตรวจสอบภายใน แนว
ทางการขอการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
สถานประกอบการอย่างยั่งยืน การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนมี
กิจกรรมที่จาลองการจัดทาระบบคุณภาพของสถานประกอบการ ซึ่ง
จะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถนาไปปฏิบัติได้

617497

การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
6
(Environmental Health Field Training)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียมสห
กิจศึกษา
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617499

การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
2(2-0-4)
(Environmental Management in Hospital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ และหลัก การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสรีรวิทยา การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพจิต การจัดหาน้าสะอาด การทาลาย
เชื้อโรค การบาบัดน้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอย
ทั่วไป การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอื่นที่เกิดจากห้องปฏิบัติการ
และส่ วนต่ างๆของโรงพยาบาล การสุ ข าภิ บ าลอาหารในโรงครั ว
ร้ า นอาหาร การควบคุ ม แมลงและสั ต ว์ น าโรค และการป้ อ งกั น
อุบัติเหตุในโรงพยาบาล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

จรรยาบรรณวิช าชี พ มาตรฐานการประกอบวิช าชี พ
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบวิชาชีพ เช่น กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการและการปกครองที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
618202

หลักการวิศวกรรมสาหรับงาน
2(2-0-4)
ด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย
(Principles of Engineering for Occupational
Health and Safety)
วิชาบังคับก่อน : 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
พื้น ฐานทางวิศ วกรรมด้านวิศวกรรมเคมี อุต สาหการ
เครื่องกล ไฟฟ้า โยธามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมสภาพแวดล้อมใน
งานอุ ตสาหกรรม การควบคุ มอั น ตรายที่ แ หล่งก าเนิ ด ที่ ท างผ่ าน
เทคนิคเฉพาะในการควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง แสง
สว่าง ความร้อน การควบคุมมลพิษอากาศภายในอาคารสานักงาน
โรงพยาบาล

618102

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 4(4-0-8)
(Basic Occupational Health and Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาแนวคิ ด ความเป็ น มา และขอบเขตด้ าน อาชี ว
อนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการทางานและ
ผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคที่เกิ ดจากการทางาน การตระหนักถึง
ปัญหาในการทางาน การควบคุมและป้องกันทางอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกาหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ ย วข้องหลัก การป้องกั นโรคจากการประกอบอาชีพ ภัย ทาง
สุขภาพ ของผู้ประกอบอาชีพ

618203

กลศาสตร์ของไหลสาหรับงาน
1(1-0-2)
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Fluid Mechanics for Occupational Health
and Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ของไหลในโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติของของไหล
ของไหลสถิต ของไหลเคลื ่อ นที ่ การไหลรูป แบบต่า งๆ ในท่อ
ในรางเปิด แรงทางกลที่เกิดจากการไหลของของไหล การวัดของไหล
ในท่อ ในรางเปิด การคานวณขนาดปั๊มและท่อ

618201

จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
4(4-0-8)
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
(Ethics and Laws for Public Health and
Occupational Professional)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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618302

การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและ
3(2-3-5)
ความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Administrations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประยุกต์หลักการบริหารงานสาธารณสุขกฎหมาย และ
บทบัญ ญั ติต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้องกั บงานอาชีวอนามัย ความปลอดภั ย
และสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก การวางแผนงานอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย การบริก ารอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการ บทบาท
และหน้าที่ขององค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน องค์การสากลที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานอาชี ว อนามั ย การจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
สุขภาพอนามัยในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม หลักการทั่วไป ในการตระหนักถึงปัญหา การประเมิน
ขนาดของปัญหา และหลักการต่างๆ ที่จะใช้ในการควบคุมป้องกัน
อันตรายจากการทางาน
618305

ความปลอดภัยด้านสารเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ค าจ ากั ด ความ ความหมายของสารเคมี ตั ว อย่ า ง
อันตรายจากสารเคมี อุบัติภัยจากสารเคมีในอดีต คุณ สมบัติความ
เป็นอันตรายของสารเคมี ทางกายภาพคุณสมบัติความเป็นอันตราย
ของสารเคมีต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเอกสารความปลอดภัยของ
สารเคมี กฎหมายสารเคมีของประเทศไทย และข้อกาหนดเกี่ ยวกับ
สารเคมีระหว่างประเทศระบบการแบ่งประเภทสารเคมีที่เป็นระบบ
สากล GHS ความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมีอันตราย การจัดเก็บ
วัตถุอันตรายในสถานประกอบการ การป้องกันและการเตรียมความ
พร้อมรับอุบัติภัยสารเคมี

618303

ความปลอดภัยในการทางาน
2(2-0-4)
(Safety at Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักความปลอดภัยในการทางาน สาเหตุ ธรรมชาติการ
เกิดอุบัติการณ์และอุบัติเหตุ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัย การบันทึกรายงานการบาดเจ็บ การคานวณอัตราความถี่
และความรุน แรงการบาดเจ็บ การป้อ งกั น ควบคุม อุบั ติเหตุ การ
ตรวจความปลอดภั ย การวิเคราะห์ งาน เพื่ อ ความปลอดภั ย การ
ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
คณะกรรมการความปลอดภั ย โครงการความปลอดภั ย ในสถาน
ประกอบการ

618306

สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
และการทางาน
(Environmental and Work Physiology)
วิชาบังคับก่อน : 110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
กลไกการทางานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมใน
การทางาน ทางร่างกาย จิตใจ สังคม ขีดความสามารถและข้อจากัด
ในการทางานของมนุษย์อันเนื่องมาจากปัจจัยภายใน ภายนอกร่างกาย
การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียด ความเมื่อยล้า
จากการทางาน แนวคิดสร้างสภาวะการทางานที่ถูกต้อง การออกแบบ
สถานีงาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานีงาน

618304

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental of Industrial Hygiene)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ดเบื้ อ งต้ นของงานด้ านสุข ศาสตร์อุ ตสาหกรรม
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมของงานโดยเฉพาะในการทางานที่
ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ ผู้ ป ระกอบอาชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงาน
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618307

กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
2(2-0-4)
และสิ่งแวดล้อม
(Occupational Health Safety and
Environmental Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญ การพัฒนา การประยุกต์ และการบังคับใช้
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยฯ พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ พระราชบัญญัติอื่นๆ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงที่
เกี่ ย วข้องกับ งานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย กฎหมายความ
ปลอดภัยในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในทวีป
ยุโรป และอนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การใช้ เทคนิ ค ทางวิ ศ วกรรมในการควบคุ ม ป้ อ งกั น
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ อันตรายที่เกิดจากสภาพงาน กระบวนการผลิต
เครื่องจัก รอุปกรณ์ หม้อน้า ภาชนะความดัน ระบบไฟฟ้า อาคาร
การซ่อมบารุง การเคลื่อนย้ายวัสดุ ตามเป็นประเภทงานที่กฎหมาย
ความปลอดภัยกาหนดไว้
618310

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
และอันตราย
(Industrial Process and Hazards)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย การเลือกทาเลที่ตั้ง
การเลือกกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้แรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสต่อ
สภาพอั น ตรายจากการท างาน วัตถุดิ บ และสารเคมี ต่างๆ ที่ ใช้ใน
กระบวนการผลิต ปัญ หาและศัก ยภาพของอันตรายที่อาจเกิดขึ้ น
แนวคิดการควบคุมป้องกัน

618308

พิษวิทยาอาชีวอนามัย
3(2-3-5)
(Occupational Toxicology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การของพิ ษ วิ ท ยาอาชี ว อนามั ย ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างปริมาณของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย และกลไกปฏิกิริยาของ
ร่ า งกายต่ อ สารพิ ษ สมบั ติ ข องสารพิ ษ ที่ ใ ช้ กั น แพร่ ห ลายในการ
ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เช่น สารพิษปราบ
ศัตรูพื ช โลหะหนัก ก๊ าซ ตัวทาละลาย สารก่ อมะเร็ง และมลพิ ษ
อากาศอื่น ๆ
618309

วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
(Industrial Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

618311

การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
3(1-6-4)
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการทางาน
สภาพความร้ อ น ความเย็ น แสง เสี ย ง รั ง สี ความดั น ความ
สั่นสะเทือน การสุ่มตัวอย่างสารพิษ อนุภาคและสารเคมีที่บุคคล ที่
บรรยากาศ การตรวจวัดปล่องระบาย หลัก การวิเคราะห์ตัวอย่าง
การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ ข้อมูล การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
เมื่ อ สั ม ผั ส กั บ สภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ ไม่ ป กติ เน้ น ทฤษฏี
พื้นฐานการเก็บตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

2(2-0-4)
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618312

อาชีวเวชศาสตร์
3(3-0-6)
(Occupational Medicine)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภั ย สาเหตุ ข องการเกิ ด โรค ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งจากการ
ทางาน กลไกการทางานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็น
อันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม
ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคจากการทางาน โรคเกี่ยวเนื่องจากการทางาน
การป้องกันการเกิดโรค การฟื้นฟูสมรรถนะการทางาน

ระบบระบายอากาศ หั วดูด ท่ อระบายอากาศ พั ด ลม ระบบขจั ด
มลพิษทางอากาศ การทดสอบระบบระบายอากาศ
618315

การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
3(2-3-5)
(Fire Prevention and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย เทคนิคการดับไฟ
วิธีการควบคุม การป้องกันอัคคีภัย การคานวณและการออกแบบ
ระบบจ่ายน้าในการดับเพลิง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน
อั ค คี ภั ย การวางแผนป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ในงานอุ ต สาหกรรม การ
วางแผนฉุกเฉินสาหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

618313

วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ
2(2-0-4)
ในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Air Pollution Control Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการมลพิษทางอากาศ สารมลพิษสาคัญที่มีผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดจากแหล่งต่างๆ แล้วแพร่กระจายใน
บรรยากาศ การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่แหล่งกาเนิด
ด้วยการจัดการและควบคุมทางวิศวกรรม การป้องกันมลพิษโดยใช้
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ห้องตกตะกอนฝุ่น เครื่องไซโคลน
หอดูดซับก๊าซและไอ ถุงกรอง การเผาทาลายทิ้ง

618409

ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและ
2(1-3-3)
ความปลอดภัย
(Research Methodology in Occupational Health
and Safety)
วิชาบังคับก่อน : 617335 ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักเบื้องต้นในการทาวิจัยสาธารณสุข การเลือกเรื่ อง
และการกาหนดปัญหาการวิจัย การเขียนความสาคัญของปัญหา การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ย วข้อง การตั้งวัตถุประสงค์และ
สมมติ ฐ านการวิ จั ย รู ป แบบการวิ จั ย และกระบวนการวิ จั ย
ประชากรและการก าหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การ
เลือ กรูป แบบของการวิจัย การก าหนดตั วแปรและการวัดตั วแปร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในงานวิจัย การประมวลผลข้อมูล การแปร
ผลและการน าเสนอผลการวิจัย การเขีย นรายงานวิจัย การเขีย น
โครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและ
การน าเสนอผลงานวิ จั ย เพื่ อ เผยแพร่ ใ นวารสารทางวิ ช าการ
แนวทางการประเมินโครงการวิจัยและงานวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย

618314

การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
(Industrial Ventilation Control)
วิชาบังคับก่อน : 618202 หลักการวิศวกรรมสาหรับงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักการระบายอากาศที่ใช้ในการควบคุมป้องกันมลพิษ
ทางอากาศ การระบายอากาศแบบธรรมชาติ การระบายอากาศ
ทั่ ว ไป และการระบายอากาศเสี ย เฉพาะที่ การระบายอากาศใน
อาคาร สถานที่ในสานักงาน การออกแบบ และการคานวณระบบ
ระบายอากาศทั่วไป การระบายอากาศเฉพาะที่ ส่วนประกอบของ
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618419

การควบคุมการสูญเสียและการเพิ่ม
3(3-0-6)
ประสิทธิภาพการผลิต
(Loss Control Management and Productivity
Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวั ฒ นาการการบริ ห ารงานความปลอดภั ย สมั ย ใหม่
สาเหตุและผลกระทบจากความสูญเสีย การบริหารงานเพื่อควบคุม
ความสูญเสีย หลักการประชุมกลุ่ม หลักการสื่อสารระหว่างบุคคล
การควบคุมของเสียและทรัพย์สินเสียหาย การควบคุมการสูญเสีย
นอกเวลางาน มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น 5ส
การออกแบบและการจัดรูปแบบหน่วยงาน ระบบข้อเสนอแนะ และ
การวางแผนดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

618417

การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย
5
และความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Practice)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและ
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ณ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนอาคารสถานที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ครบ 1 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชา
กาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
วิชาการและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่ อท าการประเมิน ผล เพื่ อท าการประเมิน ผลให้ ผ่านหรือไม่ ผ่าน
โดยวั ด จากผลการประเมิ น ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและพนั ก งาน
ที่ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน และจาก
รายงานวิชาการ

618420

มาตรฐานระดับชาติ และสากล สาหรับ 3(3-0-6)
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
(National and International Standards for
Occupational Health, Safety and Environmental
Management Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานสากลในการ
จัดการที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ รายละเอียดของ
มาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพ (ISO 9000) มาตรฐานสากล
ด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) มาตรฐานการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย BS 8800 มอก. 18001 มาตรฐานด้าน
แรงงานชาติและสากล (TIS 18000) และการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ILO Convention and other international law or
standard เช่น ILO187, ISO45001

618418

การสื่อสารและการฝึกอบรม
3(3-0-6)
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Communication
and Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิควิธีการการสร้างบุคลิกภาพที่ดีของตนเอง การ
พูดในที่สาธารณชนแบบต่างๆ การสื่อสารและการพูดโน้มน้าวจิตใจ
เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม เทคนิคและวิธีการจัดการฝึกอบรมแบบต่างๆ
การเตรี ย มตั ว เป็ น วิ ท ยากรที่ ดี การจั ด เตรี ย มและเลื อ กใช้ สื่ อ
ประกอบการฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักการนาเสนอ
งาน/โครงการด้ านความปลอดภั ย และอาชี วอนามั ย ที่ เหมาะสม
หลักจิตวิทยาในการทางานเพื่อการสื่อสาร และประสานงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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แก้ปัญหาในสิ่งที่ตนสนใจ เป็นประโยชน์แก่ การปฏิบัติงานของตน
เป็นการฝึก ปฏิบัติเพื่อการค้นคว้า แก้ปัญหาในปัญหาที่ตนประสบ
การบู รณาการเหตุ ผลต่างๆ การตัด สินใจ การสร้างความคิดเห็ น
ทักษะใหม่ๆ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น การสร้างความสามารถ
ในการพิจารณาไตร่ตรองด้วยความรู้และเหตุผล ให้คาปรึกษาแนะนา
แก่ผู้อื่นในปัญหาด้านอาชีวอนามัย

618421

การยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
วิชาบังคับก่อน : 110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการยศาสตร์ ระบบการทางาน
ของมนุษย์และสภาพแวดล้อมในการทางาน การวิเคราะห์งานด้าน
การยศาสตร์ อุ ป กรณ์ การวั ด ความสามารถในการท างาน
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร ชีวกลศาสตร์ การออกแบบ
งานและสถานที่ทางานให้เหมาะกั บลัก ษณะงานและผู้ป ฎิบั ติงาน
ความเครียด ความล้าจากการทางาน สุขภาพจิตในการทางานและ
จิตวิทยาเพื่อความปลอดภัยในการทางาน

618424

โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 3(0-8-6)
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(Occupational Health, Safety, and Workplace
Environment Project)
วิชาบังคับก่อน : 618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
การศึกษาวิจัย หรือ ทดลองโครงการในเรื่องที่นักศึกษา
มีความสนใจและเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของสาขาวิชาอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานภายใต้การกากับ
ดู แ ลและให้ ค าแนะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงการรู ป แบบ
การศึ ก ษามี ก ารทบทวนหลั ก การทฤษฎี แ ละเอกสารงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
แปลผล การสรุปผล และการเขียนรายงานนาเสนอผลการศึกษา
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

618422

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Risk Assessments and Management in
Occupational Health and Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน
ตาม ก ฎ ห มาย ก ระบ วน ก ารผลิ ต กิ จก รรม สถาน ที่ ห รื อ
ระบบปฏิบัติก ารในอุตสาหกรรม การชี้บ่งอันตราย ประเมินความ
เสี่ยง ความรุนแรง การทบทวนมาตรการการควบคุมความเสี่ยงที่มี
อยู่ การประยุกต์หลักการ ระบบความปลอดภัยในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การควบคุมและลดอันตรายหรือความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล

618425

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการประยุกต์จิตวิทยาทั่วไปเข้ากับการปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
กาย จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน การควบคุม ป้องกันมิให้ปัจจัยส่งผลกระทบ
เกิดพฤติกรรมการทางาน และการปฏิบัติตนที่ไม่ปลอดภัย หลักการ
เทคนิคการสอน การอบรม การจูงใจ การบารุงขวัญ ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นายจ้างและลูกจ้าง

618423

สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ด้านอาชีวอนามัย 2(1-3-5)
และความปลอดภัย
(Seminar/Special Problems on Occupational
Health and Safety)
วิชาบังคับก่อน : 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
การอภิปรายปัญ หาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นด้านอาชีวอนามั ย
และความปลอดภัยในการทางาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกค้นคว้า
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618492

สหกิจศึกษา 2
8
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและ
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวณสถานประกอบการครบ 1
ภาคการเรีย นสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนัก ศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่านโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึก ษาพนัก งานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ

618490

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษาความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพเช่นการเลือก
สถานประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู้พื้นฐานที่จาเป็น สาหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการระบบบริหารงานคุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่น
5ส ISO 9000 เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางานการ
เตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
618491

สหกิจศึกษา 1
8
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและ
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวณสถานประกอบการครบ 1
ภาคการเรีย นสหกิจศึก ษาตามที่สาขาวิช าก าหนดเมื่อเสร็จ สิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่านโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิ จ
ศึก ษาพนัก งานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ
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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 วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายชื่อคณาจารยและคุณวุฒิ
คณะทำงานจัดทำคูมือหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(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 ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุร นารีว่า ด้ว ยการศึก ษาขั้น ปริญ ญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 บรรดาระเบีย บ 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 ผู้ที่เข้า ศึก ษาในหลัก สูตรปริญ ญาตรี (ต่อเนื่อ ง) ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 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 เป็นระบบเรียนเก็ บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีก ารศึก ษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึก ษา แต่ละภาคการศึก ษามีระยะเวลา
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 หรือการฝึก งานวิชาชีพ 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 ษาใหม่ที่เข้า ศึก ษาในภาคการศึก ษาแรกต้องลงทะเบีย นเรีย นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
12.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
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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 รึกษา 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 ษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรแต่จานวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 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
ดีมาก
3.50
B+
B
ดี
3.00
+
ดีพอใช้
2.50
C
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 ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานัน้ 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

802
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

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 กการศึกษาเป็ 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 การศึกษาและ
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 นัก ศึก ษาผู้มีสิทธิได้รับปริญ ญาเกี ยรตินิย ม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญ ญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรั บ
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
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 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

(สาเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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
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 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

(สาเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับคาจากัดความของ “คณบดี” และ
การลาพักการศึกษา ให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.
2533 ประกอบกั บมติสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวัน ที่ 27 กรกฎาคม 2556 จึงออกข้อบังคับ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิก ความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึ ก ษาขั้นปริญ ญาตรี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“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 ให้ย กเลิก ความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึก ษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 23 การลาพักการศึกษา
23.1 นัก ศึก ษาอาจยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิ ชาโดยผ่านอาจารย์ ที่ปรึก ษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 ของภาคการศึกษา
สาหรับกรณีต่อไปนี้
23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน
23.1.3 มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
23.2 นักศึกษาที่ยังไม่สังกัดสาขาวิชา แต่จาเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่น คาร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และให้
คณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิ จารณาอนุมัติ
23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1 และ 23.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความจาเป็นต้อง
ขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
23.4 ให้ถ ือ ว่า ระยะเวลาที ่ น ัก ศึก ษาได้ร ับ อนุม ัต ิ ใ ห้ล าพัก การศึก ษาเป็น ส่ วนหนึ่ งของระยะเวลาการศึ ก ษาของผู้ นั้ น
ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2
23.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับจากวัน ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก การศึก ษา
ยกเว้นกรณีที่ได้ชาระค่า หน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
23.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึ กษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้า
สาขาวิชาก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา”
ประกาศ ณ วันที่

27

กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ลงนาม
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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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หมวด 2
ระบบการศึกษา
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 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก 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 นักศึกษาอาจได้รับ 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

815

 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

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
+
ดีมาก
3.50
B
B
ดี
3.00
ดีพอใช้
2.50
C+
C
พอใช้
2.00
+
อ่อน
1.50
D
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 ผู้มสี ิทธิ์สอบประมวลความรู้ 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 ต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก 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 นักศึก ษาที่ถูกสั่งพัก การศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนีย มการรักษาสถานภาพนัก ศึก ษา ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา 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
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25.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสั 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 ได้ศึกษาครบถ้วนตามหลัก 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
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
…………………………….............
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงข้อบั งคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึ ก ษาเพื่ อปริญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต เกี่ยวกั บการ
ประเมินผลการศึกษาและการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิก ความในข้อ 16 แห่งข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้ว ยการศึกษาเพื่อ ปริญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิต
พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 16 การประเมินผลการศึกษาและการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
16.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
16.2 การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
16.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย รายภาค ให้ คานวณจากผลการศึก ษาของนัก ศึก ษาในแต่ละภาคการศึกษา
โดยเอาผลรวมของผลคูณ ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น
16.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาที่กาลังคานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตสะสม
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16.3 การสอบแก้ ตัว เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการศึก ษาระยะที่ 2, 3 และ 4 ระบบการจัด
การศึกษาแบบช่วงละ 1 รายวิชา (Block Course System) จึงได้กาหนดการสอบแก้ตัวรายวิชาเอก ในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
16.3.1 นั กศึ กษาที่ มี ความประสงค์ จะขอสอบแก้ ตั วในรายวิ ชาที่ สอบไม่ ผ่ านให้ ยื่ น ค าร้อ ง เพื่ อ ขอสอบแก้ ตั ว
กับอาจารย์ผู้สอน
16.3.2 นักศึกษาเมื่อยื่นคาร้องขอสอบแก้ตัวและได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้วจะถอนคาร้องภายหลังไม่ได้
16.3.3 นักศึกษาที่สอบแก้ตัวไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าทันทีที่วิชานั้นเปิดสอน
16.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
16.4.1 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
16.4.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และ
ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก
16.4.3 การจัดสอบประมวลความรู้ ในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาและสถาบันร่วมผลิตเป็นผู้กาหนด
16.4.4 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จะต้อ งได้ลงทะเบียนเรีย น
ในการศึกษาระยะที่ 2 ในชั้นปีที่ 3 อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรนับถึงวันกาหนดสอบ
16.4.5 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คลินิก จะต้อ งได้ลงทะเบีย นเรีย นในภาค
การศึกษาระยะที่ 3 ในชั้นปีที่ 5 อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรนับถึงวันกาหนดสอบ
16.4.6 การสอบประมวลความรู้ จะต้ อ งสอบผ่ านทั้ ง 2 ส่ ว น โดยจะบั น ทึ ก ผลไว้ ในใบแสดงผลการเรีย น
มีผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ S และ U นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ S ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ U ถือว่าสอบไม่ผ่าน
จะต้ องสอบใหม่ จ นกว่าจะสอบผ่าน แต่ทั้ งนี้ ไม่ เกิ น ระยะเวลาการศึ ก ษาตามข้อ 12 ซึ่งนั ก ศึก ษาจะต้ อ งรัก ษาสถานภาพนั กศึ กษา
ในระหว่างที่รอสอบประมวลความรู้”
ประกาศ ณ วันที่

21

มีนาคม พ.ศ. 2560
ลงนาม

วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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(สาเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึก ษาเพื่อปริญ ญาทันตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต เพื่อให้
การศึกษาขั้นปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีการเรียนการสอนเป็นพิเศษแตกต่างไปจากการศึกษาในสาขาอื่น
ที่ใช้ผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการวางหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งในมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ในสถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุ ข และชุ ม ชน ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ และทันตแพทยสภา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ
มติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
"สภามหาวิทยาลัย"
"สภาวิชาการ"
"อธิการบดี"
"สานักวิชา"
"คณบดี"
"คณะกรรมการประจาสานักวิชา"
"หัวหน้าสาขาวิชา"
"หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา"

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณบดีสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
คณะกรรมการประจาสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาที่เป็นเจ้าของรายวิชา
หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา
สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
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"อาจารย์ที่ปรึกษา"
“หลักสูตร”
"แหล่งฝึก"

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

"รายวิชาเอก"
"ระบบการจัดการศึกษาแบบช่วงละ 1
รายวิชา (Block Course System)"

หมายความว่า
หมายความว่า

"การศึกษาระยะที่ 1"

หมายความว่า

"การศึกษาระยะที่ 2"

หมายความว่า

"การศึกษาระยะที่ 3"

หมายความว่า

อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หน่วยบริการทันตกรรมและสาธารณสุขของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยและในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือของ
เอกชน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอนที่มีลักษณะการเรียนการสอนครั้งละ 1
รายวิชาเมื่อเรียนจบในระบบ จะมีการสอบวัดผลการศึกษา
ให้แล้วเสร็จจึงเรียนในรายวิชาถัดไป
การศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ปีที่ 1)
การศึกษาวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิชาแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และวิชาเฉพาะทาง
ทันตแพทยศาสตร์ (ปีที่ 2, 3 และ 4)
การศึกษาและการฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมและ
ทันตสาธารณสุขในแหล่งฝึก (ปีที่ 5 และ 6)

ข้อ 4 ให้ อ ธิก ารบดีเป็ น ผู้ รัก ษาการตามข้ อ บั งคั บ นี้ และเป็ น ผู้ มีอ านาจวินิ จ ฉั ย หรือชี้ ข าดในกรณี ที่ มีปั ญ หาจากการใช้ ข้อ บั งคับ นี้
คาวินิจฉัยหรือชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
5.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5.2 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ หรื อเทีย บเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2
5.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
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ข้อ 6 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกาหนด
ข้อ 7 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
7.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว
7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 2
ระบบการศึกษา
ข้อ 8 ระบบการศึกษา
8.1 เป็นระบบการเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์
8.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การกาหนดจานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้
8.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
8.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
8.2.3 การปฏิบัติงานในแหล่งฝึก การฝึกงาน การฝึกภาคสนามหรือการฝึกงานวิชาชีพ ในปีการศึกษาที่ 5 และ 6 จัดเป็น
ปีการศึกษา โดยมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 40 สัปดาห์ต่อปี
8.2.4 การท าโครงงานหรือ กิ จ กรรมการเรีย นอื่ น ใดตามที่ ได้ รับ มอบหมายที่ ใช้ เวลา ไม่ น้ อ ยกว่า 36 ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษา
8.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
8.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จานวนหน่ วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B
C+ C D+ D และ F ในกรณีที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบีย นเรียนซ้าในรายวิชาใด ให้นับจานวนหน่วยกิตสะสม
จากรายวิชานั้นในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
8.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จานวนหน่วยกิ ตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอัก ษร A B+ B C+ C
D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว ให้
นับจานวนหน่วยกิตสอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
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8.6 การศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาเต็มจานวน 18 ภาคการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น
3 ระยะ ดังนี้
8.6.1 การศึกษาระยะที่ 1 เป็นการเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา (ปีที่ 1)
8.6.2 การศึกษาระยะที่ 2 เป็นการเรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และวิชา
เฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์ เป็นเวลา 9 ภาคการศึกษา (ปีที่ 2, 3 และ 4)
8.6.3 การศึกษาระยะที่ 3 เป็นการเรียนการฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมและทันตสาธารณสุข เป็ นเวลา 6 ภาคการศึกษา
(ปีที่ 5 และ 6)
หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียน
9.1 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
9.2 นัก ศึ ก ษาปั จ จุบั นจะต้ องลงทะเบีย นเรีย นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย ก าหนด มิฉะนั้ นจะไม่ มีสิท ธิลงทะเบี ย นเรีย นใน
ภาคการศึกษานั้น
9.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 20
และจะต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
9.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนต่า
กว่าที่กาหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตต่ากว่าที่กาหนด หรือในภาคการศึ กษานั้น
ที่หลักสูตรกาหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ากว่าที่กาหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กาหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น การขอลงทะเบียนต่าหรือเกินกว่าหน่วยกิตที่กาหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน
9.6 การลงทะเบียนเรียนซ้า
9.6.1 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับ A
B+ B C+ C D+ D หรือ S
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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 หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา
9.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 9.6.1, 9.6.2 และข้อ 9.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้าย สาหรับการ
คานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน
9.7 การลงทะเบีย นเรีย นรายวิชานอกจากที่กาหนดในหลัก สูตร หากนักศึก ษาประสงค์จ ะขอรับผลการประเมินเป็นระดับ
คะแนนตัวอักษร S หรือ U ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจ ากหัวหน้า
สาขาวิชา ทั้งนี้ ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
9.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับคะแนน
ตัวอักษร V หรือ W ทั้งนี้ ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
9.9 นักศึกษาอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา โดยคาแนะนาของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ของสถาบันอุดมศึก ษาอื่น ที่มีเนื้อหาและคุณ ภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกั บรายวิชาในหลัก สูตรที่ กาลังศึก ษา เพื่ อนาจานวนหน่วยกิ ต และผล
การศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร แต่จานวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร
9.10 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา
9.11 กาหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
9.12 นัก ศึก ษาจะลงทะเบียนเรียนการศึก ษาระยะที่ 2 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อกาหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา
ในระยะที่ 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
9.13 นัก ศึก ษาจะลงทะเบียนเรียนการศึก ษาระยะที่ 3 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา
ในระยะที่ 2 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
ข้อ 10 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
10.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา ต้องไม่เป็นผลให้จานวนหน่วยกิตเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 9.5
10.2 การขอเพิ่ ม รายวิ ช า จะกระท าได้ ภ ายใน 10 วั น แรกของภาคการศึ ก ษา และจะสมบู รณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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10.3 การขอลดรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะไม่มีการบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบ
แสดงผลการศึกษา
10.4 การขอถอนรายวิชา จะกระทาได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เ กิน 10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ทั้งนี้ จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา
10.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
10.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
ข้อ 11 เวลาเรียน
11.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้าซ้อนกันมิได้
11.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง
การฝึก หรือ การศึกษาที่เทียบเท่าการฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม หรื อการฝึกงานวิชาชีพ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีที่
นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่านี้ อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้
หมวด 4
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 12 ระยะเวลาการศึกษา
12.1 ผู้เข้าศึก ษาที่ใช้คุณ วุฒิก ารศึก ษาระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย มีระยะเวลาการศึก ษา ไม่เกิน 36 ภาคการศึกษา โดยมี
การศึกษาในแต่ละระยะ ดังนี้
12.1.1 การศึกษาระยะที่ 1 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา
12.1.2 การศึกษาระยะที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา
12.1.3 การศึกษาระยะที่ 3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
12.2 ผู้เข้าศึกษาที่ใช้คุณ วุฒิก ารศึก ษาระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 30 ภาคการศึกษา
โดยมีการศึกษาในแต่ละระยะ ดังนี้
12.2.1 การศึกษาระยะที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา
12.2.2 การศึกษาระยะที่ 3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
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หมวด 5
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 13 ระบบดัชนีผลการศึกษา
13.1 ในการประเมิ น ผลการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิ ช า ให้ ใ ช้ ร ะดั บ คะแนนตั ว อั ก ษรตามล าดั บ ขั้ น เป็ น ดั ช นี ผ ลการศึ ก ษา
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

แต้มระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
I
M
P
S
ST
U

-

ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress)
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการประเมินเป็นที่พอใจสาหรับรายวิชาที่เทียบโอน (Satisfactory,
Transferred credit)
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
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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 ที่ศูนย์บริการการศึกษาได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 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) เป็นการเปลี่ย นระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งจากสานัก วิชาหลังจาก
1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
13.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาป่วย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 18
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา
(3) นักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา
13.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้
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
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13.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ
13.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณีต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 10.4
(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 18 และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับ
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) เนื่องจากการป่วย
หรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้นยังไม่สิ้นสุด
(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ 9.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียน
ทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทาผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
13.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษา
ในรายวิชานั้น ๆ ตามกาหนดเวลา
หมวด 6
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา
ข้อ 14 การย้ายสาขาวิชา
14.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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
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ข้อ 15 การโอนย้าย และการเทียบโอน
รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร ST
15.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ดาเนินการ ดังนี้
15.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา
15.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้า โดยให้
ได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม
15.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย้ายโดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
15.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะนาผลการศึกษาที่เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม
มาเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
15.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียง
ครั้งเดียว
15.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต
หรือนักศึกษา เนื่องจากกระทาผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
15.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับรอง และเห็นว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
15.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึงและมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรื อมากกว่า
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
15.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเทีย บโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร
ไม่ต่ากว่า C หรือ S หรือเทียบเท่า
15.2.6 รายวิชาตามข้อ 15.2.5 ต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่ เกิน 3 ปี นับถึงวันที่นักศึกษายื่นคาร้อง และจานวน
หน่วยกิตที่เทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
15.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
15.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ
15.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ 9.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว
ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่านั้น
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หมวด 7
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 16 การประเมินผลการศึกษาและการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
16.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
16.2 การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
16.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวม
ของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วยกิตของรายวิชา
เหล่านั้น
16.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย สะสม ให้คานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบีย นตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึ ง
ภาคการศึกษาที่กาลังคานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตสะสม
16.3 การสอบแก้ตัว เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาระยะที่ 2และ 3 เป็นระบบการจัดการศึกษาแบบ
ช่วงละ 1 รายวิชา (Block Course System) จึงได้กาหนดการสอบแก้ตัวรายวิชาเอก ในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
16.3.1 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านให้ยื่นคาร้อง เพื่อขอสอบแก้ตัวกับอาจารย์ผู้สอน
16.3.2 นักศึกษาเมื่อยื่นคาร้องขอสอบแก้ตัวและได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้วจะถอนคาร้องภายหลังไม่ได้
16.3.3 นักศึกษาที่สอบแก้ตัวไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าทันทีที่วิชานั้นเปิดสอน
16.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
16.4.1 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
16.4.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์พื้นฐาน และส่วน
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก
16.4.3 การจัดสอบประมวลความรู้ ในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้กาหนด
16.4.4 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จะต้องสอบผ่านการศึกษาระยะที่ 2
16.4.5 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก จะต้องอยู่ในระหว่างการศึกษาระยะที่ 3 ไม่น้อย
กว่า 3 ภาคการศึกษา
16.4.6 การสอบประมวลความรู้ จะต้องสอบผ่านทั้ง 2 ส่วนโดยจะบันทึกผลไว้ในใบแสดงผลการเรียน มีผลการประเมิน
เป็นสัญลักษณ์ S และ U นักศึกษาที่ได้สัญลัก ษณ์ S ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน นัก ศึกษาที่ได้สัญลัก ษณ์ U ถือว่าสอบไม่ผ่าน จะต้องสอบใหม่
จนกว่าจะสอบผ่าน แต่ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12 ซึ่งนักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในระหว่างที่จะสอบประมวลความรู้
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หมวด 8
การจาแนกสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 17 การจาแนกสถานภาพนักศึกษา
17.1 การจาแนกสถานภาพนักศึกษาจะเริ่มจาแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และจะ
กระทาต่อไปเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา
17.2 นักศึกษาที่ได้รับการจาแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่
17.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึก ษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และสอบผ่านรายวิชา
ตามข้อกาหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา
17.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 หรือ
สอบผ่านรายวิชาตามข้อกาหนดของหลักสูตรไม่ครบทุกรายวิชา
หมวด 9
การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 18 การลาป่วย
18.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
18.2 การลาป่วยตามข้อ 18.1 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่นัก ศึก ษาเริ่มป่วย
พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ 19 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่เกิดเหตุ
ข้อ 20 การลาพักการศึกษา
20.1 นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 ของภาค
การศึกษา สาหรับกรณีต่อไปนี้
20.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
20.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
20.1.3 มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
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20.2 นัก ศึ ก ษาที่ยั งไม่ มีผลการเรีย น แต่จาเป็ นต้ องลาพั ก การศึ ก ษาให้ยื่ นค าร้องต่อ หัวหน้าสถานทั นตแพทยศาสตรศึก ษา
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
20.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 20.1 และ 20.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาค การศึกษา หากนักศึกษายังมีความจาเป็นต้อง
ขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 20.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
20.4 ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาของผู้นั้น ยกเว้นการลา
พักการศึกษาตามข้อ 20.1.1 และ 20.1.2
20.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก
และค่าธรรมเนียมการศึก ษาตามระเบีย บของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก การศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้ชาระค่า
หน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
20.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้ยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้า
สถานทันตแพทยศาสตรศึกษาก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ และให้คณะกรรมการประจาสานักวิชา
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
20.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ 21 การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด
21.1 เมื่อนักศึก ษากระทาผิด หรือร่วมกระทาผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผลให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่
กระทาผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงโทษและแจ้งโทษ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปนี้
21.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระทาผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่สอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบ ตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบ ก็ให้ดาเนินการสอบ
ตามปกติ และให้ ได้ ผลการสอบตามที่ สอบได้จ ริง และให้ พิ จ ารณาสั่งพั ก การศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น 1 ภาคการศึ ก ษาเป็ น อย่ างน้ อ ยหรืออาจให้
พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้
21.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระทาผิดระเบียบการสอบ และ
อาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
21.1.3 ถ้ า เป็ น ความผิ ด อย่ า งอื่ น ที่ ระบุ ไว้ ในข้ อ ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาในการสอบ ให้ ล งโทษตามควรแก่ ค วามผิ ด นั้ น
แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่าสุดของความผิดประเภททุจริต ตามข้อ 21.1.1
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21.2 หากนักศึกษากระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิด
ระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดนั้น
21.3 การให้พัก การศึกษาของนัก ศึก ษาตามคาสั่งของมหาวิท ยาลัย ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึก ษาที่ กระทาผิดนั้นโดยให้ มี
ระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จาแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย
21.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพัก ยกเว้นภาคการศึกษ าที่ได้ชาระค่าหน่วยกิตแล้ว
มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 22 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณีดังต่อไปนี้
22.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
22.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก
22.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
22.4 เมื่อมีการจาแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 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 เมื่ อ มหาวิท ยาลั ย โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิ จ ารณาโทษนั ก ศึ ก ษาที่ ก ระท าผิ ด ระเบี ย บการสอบสั่ งให้ พ้ น
สถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 21
22.9 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือทาผิดข้อบังคับ หรือระเบีย บอื่นของ
มหาวิทยาลัย
22.10 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี ปั ญ หาทางพฤติ ก รรมหรื อ สุ ข ภาพจิ ต จนอาจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาและการประกอบวิ ช าชี พ
ทัน ตแพทย์ในอนาคต ให้ อธิก ารบดี โดยการเสนอของคณบดี แต่ งตั้ งจานวนบุค คลไม่ น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วยจิตแพทย์อย่างน้อย 1 คน
เป็นคณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมและสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาว่านักศึกษาดังกล่าว สมควรพ้นสถานภาพนักศึกษา และเสนออธิการบดีอนุมัติต่อไป
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 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลัก สูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
23.1.3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กาหนดไว้ในข้อ 12
23.1.4 สอบประมวลความรู้ผ่านตามข้อ 16.4
23.2 นั ก ศึ ก ษาผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ระบุ ไว้ ในข้ อ 23.1 จะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งแสดงความจ านงขอส าเร็จ การศึ ก ษาต่ อ
ศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น
23.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 23.1 แต่มิได้ยื่นคาร้องแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษาตามข้อ 23.2
สามารถยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ด้วย
ข้อ 24 การพิจารณาให้ปริญญา
24.1 นักศึก ษาที่จะได้รับการพิ จารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหนี้ สินค้างชาระต่อ
มหาวิทยาลัย
24.2 คณบดีโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภา
วิชาการ 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
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25.2 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 25.1.1 - 25.1.3 และได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
25.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็น ผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควร
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
25.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่เทียบโอนรายวิชา
ข้อ 26 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองคา
นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัลและเข็มทองคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
26.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม
26.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
26.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองคา
บทเฉพาะกาล
ข้อ 27 นักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2558 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 28 การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ให้พิจารณาใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา
ข้อ 29 ในขณะที่ยังไม่มีคณะกรรมการประจาสานักวิชาให้คณบดีเป็นผู้ดาเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

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 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามข้อบังคับ
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“สานักวิชา”
“สาขาวิชา”
“ศูนย์”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชาในสังกัดสานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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“คณบดี”
“หัวหน้าสาขาวิชา”
“คณะกรรมการ”
“สหกิจศึกษา”

“นักศึกษา”
“นักศึกษาสหกิจศึกษา”
“สถานประกอบการ”
“หน่วยกิต”
“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา”
“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”
“รายวิชาสหกิจศึกษา”
“รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา”

หมายถึง คณบดีสานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่นักศึกษาสังกัด
หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายถึง คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
หมายถึง การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
โดยจัดให้มกี ารเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่รับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาสหกิจศึกษา
หมายถึง ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์
ตามช่วงเวลาที่คณะกรรมการเป็นผู้กาหนด
หมายถึง รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หมายถึง รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในการ
ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
หมายถึง 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
ข้อ 7 จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา
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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
ข้อ 12 หน้าที่ของประธานคณาจารย์นิเทศ
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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 ษาและรายวิชาสหกิจศึกษา 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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(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
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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 ไปปฏิบัติงานแล้วประสงค์จะแจ้งขอยกเลิก หรือ
ขอเลื่อนการปฏิบัติงาน สามารถกระทาได้เมื่อมีเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยยื่นคาร้องและได้รับการอนุมัติจากคณบดีก่อนที่จะมีการประกาศผล
การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะขอลาออกหรือ
เลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
6.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้วจะขอลาออกหรือเลื่อนเวลาการปฏิบัติงาน
ตามที่กาหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งเท่ านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
คณาจารย์นิเทศร่วมกับผู้อานวยการศูนย์

851
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

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
สหกิจศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องยื่นคาร้องขอลากิจกรรมและขอชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน 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

852
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2560

รายชื่อคณาจารย์และคุณวุฒิ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก
2. ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ
3. Professor Dr. James R. Katudat-Cairns
4. รองศาสตราจารย์ ทนพญ. ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจินต์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
8. Associate Professor Dr. Albert Schulte
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี โกศัลวิตร-อูทเคอ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
16. อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์
17. อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชานาญศิลป์
18. อาจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
19. อาจารย์ ดร.อัญญานี คาแก้ว
20. Dr.Rung-Yi-Lai

Dr.rer.nat. (Computational Chemistry
Ph.D. (Inorganic Chemistry)
Ph.D.(Biology)
วท.ด. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Biochemistry)
Ph.D. (Polymer Science)
Dr.rer.nat. (Computational Chemistry)
Dr.rer.nat. (Applied Electro-Chemistry)
ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์)
Ph.D. (Chemistry)
Ph.D. (Chemistry)
Dr. Scient. Med (Immunology)
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
Ph.D. (Chemistry)
Ph.D. (Chemistry)
D.Phil Clinical Medicine (Structural BIology)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Chemistry)
Ph.D. (Chemistry)
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
2. Professor Dr. Sergey Meleshko
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล
4. Associate Professor Dr. Eckart Schulz
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
10. อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง
11. อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
สาขาวิชาชีววิทยา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ ศิริ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
7. อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
8. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
9. อาจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ
10. อาจารย์ ดร. Colin Thomas Strine

วท.ด. (คณิตศาสตร์)
D.Sc. (Differential Equations), Ph.D. (Physics and Mathematics)

Ph.D. (Mathematics)
Ph.D. (Mathematics)
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Computational Fluid Dynamics)
Ph.D. (Mathematics)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Pure Mathematics)

Ph.D. (Animal Physiology)
Ph.D. (Cell Biology, Emphasis Molecular Biology)
Ph.D. (Plant Molecular Biology)
Ph.D. (Molecular Biology)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
Ph.D. (Crop and Soil Science)
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงคานวณ)
Ph.D. (Biology)
Ph.D. (Environmental Biology)
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สาขาวิชาฟิสิกส์
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์
2. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ
3. Professor Dr.Joewono Widjaja
4. Professor Dr.Yupeng Yan
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยา
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
14. Assistant Professor Dr.Michael F. Smith
15. อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
16. อาจารย์ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
17. อาจารย์ ดร.วรศม กุญทีกาญจน์
18. อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
19. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์
20. อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
21. อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ

Ph.D. (Condensed Matter Physics: Theory of Materials)
D. Phil. (Materials Science: Ceramic Nanocomposites)
D. Eng. (Electronic Engineering)
Ph.D. (Theoretical Nuclear Physics)
D. Phil. (Experimental Condensed Matter Physics)
Ph.D. (Experimental Condensed Matter Physics)
Ph.D. (Theoretical Condensed Matter Physics)
Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramic Science)
Ph.D. (Condensed Matter Physics: Theory of Materials)
Ph.D. (Theoretical Physics)
Ph.D. (Optics)
Ph.D. (Physics)
วท.ด. (ฟิสิกส์)
Ph.D. (Theoretical Condensed Matter Physics)
วท.ด. (ฟิสิกส์)
Ph.D. (Astrophysics)
Ph.D. (Applied Physics)
Ph.D. (Theoretical Particle Physics)
Ph.D. (Physics of Nanostructures and Advanced Materials)
Ph.D. (Experimental Condensed Matter and Accelerator Physics)
Ph.D. (Electrical Engineering)
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สาขาวิชาปรีคลินิก
1. รองศาสตราจารย์ ภก. ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
2. รองศาสตราจารย์ ภกญ. ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
3. รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เงินสูงเนิน
10. อาจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
11. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
12. อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร
13. อาจารย์ ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์
14. อาจารย์ ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
15. อาจารย์มงคล ผจงธนสฤษฏ์

Ph.D. (Pharmacology)
Ph.D. (Pharmacology and Toxicology)
Ph.D. (Physiology)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D. (Physiology)
Ph.D. (Microbiology and Immunology)
Ph.D. (Microbiology)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D. (Bioresources Science : Applied Microbiology)
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Anatomy)
Ph.D. (Biomedical Sciences)
ปร.ด. (สรีรวิทยาการแพทย์)
MHS (Molecular Microbiology and Immunology)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ราชนาวี
2. อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น
3. อาจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี
4. อาจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
5. อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา)
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
Ph.D. (Physics)
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สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขาภิรัฐ
2. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์
3. อาจารย์จุฬาภรณ์ บัวขาว
4. อาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
ศศ.ด. (สังคมศาสตร์)
MFA. (Fine Arts)
ศศ.ม. (การพัฒนาระหว่างประเทศ)

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1. Professor Dr. Andrew Peter Lian
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณณธร แสงอรุณ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วรรณรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร แสงกาญจนวนิช
6. อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ
7. อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
8. อาจารย์ ดร.บุษกร ยอดคาลือ
9. อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน
10. อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์
11. อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
12. อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
13. อาจารย์กมร บุตรแสง
14. อาจารย์มันตา หนุนภักดี
15. อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์

Doctorat d’ Universite’ (Language Pedagogy)
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. (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)
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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.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
8. อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข
9. อาจารย์ ดร.นิศาชล จานงศรี
10. อาจารย์ ดร.พนิดา ซับซ้อน
11. อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
12. อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล
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.ฉัตรชัย พิศพล
7. อาจารย์ ดร.บุญช่วย บุญมี
8. อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
9. อาจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร
10. อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร
11. อาจารย์สุธินี โสมาบุตร

Ph.D. (International Communication)
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Ph.D. (Computer Science)
Ph.D. (Computer Science)
วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Computer Science)
Ph.D. (Library and Information Science)
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
Doctor of Information Technology
วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Computer Science)
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)
Ph.D. (Management)
ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์)
Ph.D. (Education/Human Resource Development)
D.B.A. (Business Administration)
M.B.A. (General Management)
M.B.A. (Business Administration)
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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
9. อาจารย์ ดร.แหวนพลอย จินากุล

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)
Ph.D. (Physiology and Molecular Genetics)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงคา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลาปาง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา
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)
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
Dr.med.vet. (Veterinary Microbiology)
วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
Ph.D. (Physiology)
Ph.D. (Agriculture Science)
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา
7. อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
8. อาจารย์ ดร.ปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล
9. 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 Process Engineering)
วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
Ph.D. (Food Microbiology)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด
2. ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มณฑารพ ยมาภัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอารุง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู
6. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
7. รองศาสตราจารย์ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร กาญจนทวี

Ph.D. (Soil Microbiology)
Ph.D. (Biology)
Dr.rer.nat (Microbiology and Molecular Biology)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Engineering in Biotechnology)
Ph.D. (Biology)
Ph.D. (Animal Reproduction)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Stem Cell Technology)
Ph.D. (Biotechnology)
Ph.D. (Bioprocess Engineering)
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สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ
2. อาจารย์ ดร.ปิยมน พัวพงศกร
3. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
4. อาจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
5. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดารงพงศ์
6. อาจารย์จิตติมา วระกุล
7. อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
8. อาจารย์พีรวัส บุญภึก

Ph.D. (lndustrial Engineering)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Ph.D. (lndustrial Engineering)
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
D.Eng. (Energy and Environment)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต์)

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรัตน์ ตรีอานรรค
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ
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. (Food Engineering and Chemistry)
Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering)
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.สัจจากาจ จอมโนนเขวา
5. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์
6. อาจารย์ ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร
7. อาจารย์ ร้อยเอก สุทธิพงษ์ มีใย

Ph.D. (Transportation Engineering)
Ph.D. (Urban and Environmental Engineering)
Ph.D. (Transportation Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง)
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์)
Ph.D. (Policy Science)
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. อาจารย์ ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ
9. อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์
10. อาจารย์ศรัญญา กาญจนวัฒนา
11. 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.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng. (Computer Engineering)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี ฟลัด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ
6. อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
7. อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขกาเนิด
8. อาจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง
9. อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
10. อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย

Ph.D. (Mineral Processing)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
Ph.D. (Chemical Engineering)
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชานิประศาสน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์
4. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขาพิศ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
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.โศรฎา แข็งการ
16. อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
17. อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต
18. อาจารย์พรพรม บุญพรม
19. อาจารย์วิทูรย์ เห็มสุวรรณ
20. อาจารย์อรลักษณ์ พิชิตกุล

Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (System analysis, Control and Processing Information)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
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)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Ph.D. (Automatic Control and System Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
M.Eng. (Aeronautics and Astronautics)

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ ภูวานคา
7. อาจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา
8. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ โชคค้า

D.Phil. (Materials Science)
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)
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก)
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สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา พรหมมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คาสวัสดิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ทองทา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี หัตถกรรม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย
10. อาจารย์ ดร.เศษฐวิทย์ ภูฉายา

Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Information Science)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Computer Systems Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
3. อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
4. อาจารย์ ดร.สาราญ สันทาลุนัย

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electrical Engineering and Applied Physics)
วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา จารุกาจร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ชุมสาโรง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์
8. อาจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล

Ph.D. (Polymer Science)
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. (Plastics Engineering)
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์
10. อาจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
11. อาจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
12. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
13. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
14. อาจารย์ ดร.อุเทน ลีตน

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Photovoltaic Engineering)
D.Eng. (Electrical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D.(Electrical and Electronic Engineering)
วศ.ด. (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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวน์ 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. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน บริสุทธิกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ กิตกาธร
5. อาจารย์ ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล
6. อาจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา
7. อาจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง
8. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
9. อาจารย์ ดร.สงบ คาค้อ
10. อาจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี

Dr.-Ing. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Metallurgy and Materials)
D.Eng. (Materials Science)
Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering)
D.Eng. (Metallurgical Engineering)
D.Eng. (Materials Science)
D.Eng.(Information Science and Control Engineering)
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.นิตยา บุญเทียน
7. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
8. อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล
9. 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)
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. อาจารย์ ดร.จงกล ศรีธร
6. อาจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
1. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร
2. รองศาสตราจารย์ เกรียงไกร ไตรสาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล
6. อาจารย์ ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
7. อาจารย์ ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่
8. อาจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์
9. อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ หันตา
10. อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์
11. อาจารย์เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีคา
2. อาจารย์ธนศักดิ์ พิทยากร

Ph.D. (Industrial Engineering)
Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering)
Ph.D. (Industrial and Systems Engineering)
Ph.D. (Industrial Engineering)
Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations
Management)
Ph.D. (Mechatronics)

Ph.D. (Geological Engineering)
M.S. (Petroleum Engineering)
วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี)
วท.ด. (ธรณีวิทยา)
Ph.D. (Natural Sciences)
Ph.D. (Petroleum Engineering)
วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี)
วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี)
วท.ด. (ธรณีวิทยา)
วท.ด (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) และ Diplôme de Docteur
(Geosciences et Ressources Naturelles)
วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี)

Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology)
สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
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สานักวิชาแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์

ว.ว. ศัลยศาสตร์
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

2. อาจารย์ แพทย์หญิงจุติพร กาจร
3. อาจารย์ แพทย์หญิงณิชารีย์ มุ่งกลาง
4. อาจารย์ นายแพทย์วุฒิพงษ์ ศรีรัตนธนารัก
5. อาจารย์ แพทย์หญิงอัชฌา พงศ์พิทักษ์ดารง

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการเด็ก
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาจักษุวิทยา
1. อาจารย์ แพทย์หญิงสินาภรณ์ วงษ์วิไล

ว.ว. จักษุวิทยา

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
1. อาจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์

ว.ว. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สาขาวิชาพยาธิวิทยา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.กระจ่าง ตลับนิล ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์,
Ph.D. (Molecular Pathology)
3. อาจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์
Ph.D. (Biomedical Sciences)
4. อาจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.สนอง สุขแสวง
Ph.D. (Pathobiology),
Cert. Molecular Diagnosis (Automatic in situ and Immunostaining)
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สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
1. อาจารย์ แพทย์หญิงจิตราวรรณ อรรถวัฒนกุล
2. อาจารย์ แพทย์หญิงศิรินทิพย์ สว่างวงศ์

ว.ว. วิสัญญีวิทยา
ว.ว. วิสัญญีวิทยา

สาขาวิชารังสีวิทยา
1. อาจารย์ แพทย์หญิงกิติรัตน์ รัตนถาวรกิติ
2. อาจารย์ แพทย์หญิงจิรภา จันทร์แสงรัตน์

ว.ว. รังสีวิทยาวินิจฉัย
ว.ว. รังสีวิทยาวินิจฉัย

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์

FCFP Family medicine,
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
4. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว,
อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน,
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน),
Ph.D. (Public Administrator)
5. อาจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร
ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
6. อาจารย์ นายแพทย์ไรอัน เอ ลอยด์
M.D., Board Certified Family Medicine
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ ทองทวี
2. อาจารย์ แพทย์หญิงกุลศิริ เตียนศรี
3. อาจารย์ นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล
4. อาจารย์ นายแพทย์ศุภกฤต อุยวัฒนกุล
5. อาจารย์ นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์

ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป,
อนุสาขาศัลยศาสตร์ผ่าตัดทางกล้องและส่องกล้องทางเดินอาหาร,
ประกาศนียบัตรผ่าตัดทางกล้องและหุ่นยนต์ผ่าตัดโรคลาไส้ใหญ่
ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป,
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก
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สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
1. อาจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี

ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,
ว.ว. อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์,
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
1. อาจารย์ แพทย์หญิงนันท์นภัส ประดุชเดชา
สาขาวิชาออโธปิดิกส์
1. อาจารย์ แพทย์หญิงกัณฐิกา วศินพงศ์วณิช
2. อาจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร
3. อาจารย์ แพทย์หญิงปิยาอร นาไพศาล
4. อาจารย์ นายแพทย์สุวิทยา เธียรประธาน
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว
2. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.บัณฑิต อัศวฤทธิไกร
3. อาจารย์ นายแพทย์ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์
4. อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรวดี หอพิบูลสุข
5. อาจารย์ แพทย์หญิงธัญญาภัค ปัญปวีวัฒน์
6. อาจารย์ แพทย์หญิงธิราภรณ์ ภูมิวิริยะ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด

8. อาจารย์ แพทย์หญิงรักษิณา ชัยณรงค์ศิริพร

ว.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา
ว.ว. ออโธปิดิกส์
ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Fellowship Adult Reconstruction (U.W.O.)
Fellowship Sports Medicine (T.U.M.)
ว.ว. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
ว.ว. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
ว.ว. อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
Ph.D.(Developmental Neurobiology),
Postdoctoral Fellowship in Molecular Medicine
ว.ว. อายุรศาสตร์,
ว.ว. อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา
ว.ว. อายุรศาสตร์
ว.ว. อายุรศาสตร์
ว.ว. อายุรศาสตร์
ว.ว. อายุรศาสตร์,
ว.ว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ,
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด,
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
ว.ว. อายุรศาสตร์
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คณาจารย์แพทย์ ผู้สอนชั้นคลินิก (Clinic)
โรงพยาบาลสุรินทร์
1. ดร. แพทย์หญิงศราวัณ พอกเพิ่มดี
2. แพทย์หญิงกฤษณา ร้อยศรี
3. นายแพทย์กิตติศักดิ์ สุรพงษ์พิวัฒนะ
4. นายแพทย์กิตติศักดิ์ เชื้อสกุลวนิช
5. แพทย์หญิงกุสุมา สามารถ
6. แพทย์หญิงเก๋ พงศ์วัชราภรณ์
7. แพทย์หญิงจันทิรา หงส์รพิพัฒน์
8. แพทย์หญิงจีราวัฒน์ แก้ววินัด

9. แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ฤทัยวัฒน์
10. นายแพทย์ฉลองชัย ทุนดี

11.
12.
13.
14.

นายแพทย์เฉลียว สัตตมัย
แพทย์หญิงชนกานต์ นิยมทอง
นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์
นายแพทย์ชวลิต ชยางศุ

15. นายแพทย์ชาดุลย์ เลอมานกุล
16. นายแพทย์ชายตา สุจินพรัหม
17. นายแพทย์ชสู ิทธิ์ พานิชวิทิตกุล

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),
Ph.D. (Dermatology)
ว.ว. (รังสีวิทยา-เวชศาสตร์นิวเคลียร์)
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์),
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),
ว.ว. (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบ
ทางเดินหายใจ)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),
ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบ
ทางเดินหายใจ)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
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18. แพทย์หญิงชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์
19.
20.
21.
22.

นายแพทย์ฐิติพงศ์ เศรษฐลิขิต
นายแพทย์ณกร ดลเสมอ
นายแพทย์ณัฎฐพล ชิงชนะ
แพทย์หญิงดวงรัตน์ ตันรัตนานนท์

23.
24.
25.
26.

นายแพทย์ดารงค์ธรรม โอฬาระชิน
แพทย์หญิงดุจดาว วิรบุญชัย
นายแพทย์ทรงพล ตระกูลเงินไทย
นายแพทย์ธนันต์ชัย อัครวิกรัย

27. นายแพทย์ธีรยุทธ จงสืบสิทธิ์
28. นายแพทย์นฤพล กิตติคุณากร
29. แพทย์หญิงนวรัตน์ จงเจษฎ์

30. แพทย์หญิงนัทธ์หทัย กนกนาก
31. นายแพทย์นาวิน ขันธรักษา
32. นายแพทย์บัณฑิต ธนบุญสมบัติ
33. นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
34. แพทย์หญิงประชุมพร บูรณ์เจริญ
35. นายแพทย์ประพันธ์ ยอดนพเกล้า
36. นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา

ว.ว. (อายุรศาสตร์),
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด)
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (นิติเวชศาสตร์)
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต),
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
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37. นายแพทย์ปัณณวัชร์ ปัทมวงศ์จริยา
38. แพทย์หญิงปิ่นหยก ศรีศันสนีย์
39. แพทย์หญิงปิยรัตน์ อุดมวรรณ
40. แพทย์หญิงเปรมฤดี ทวีคง
41. แพทย์หญิงผการัตน์ แสงกล้า
42. นายแพทย์เผด็จ หนูพันธ์
43. นายแพทย์พงศกร ศรีจันทร์
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นายแพทย์พงษ์นเรศ โพธิโยธิน
นายแพทย์พรไพโรจน์ มิตรปราสาท
นายแพทย์พรรณกิจ วนแสงสกุล
แพทย์หญิงพรรณชณัฐ มหรรทัศนพงฐ์
แพทย์หญิงพรรณทิพย์ มูลศาสตรสาทร
แพทย์หญิงพรรณวดี สารวนางกูร
นายแพทย์พิชัย ชาติกิจอนันต์
นายแพทย์พิเชษฐ์ กิจจาเจริญชัย
แพทย์หญิงพิรุณรัตน์ เจียรักสุวรรณ
แพทย์หญิงเพียงฤทัย ริรัตนพงษ์
นายแพทย์ไพโรจน์ พิพิธแสงจันทร์
แพทย์หญิงภิญญดา แก้วปลั่ง

56. แพทย์หญิงภัสสร สื่อยรรยงศิริ
57. นายแพทย์ภูมิชาย สุวรักษ์สกุล
58. นายแพทย์ภูวนาท รัตนนิเวศน์

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติชั่ม)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
อ.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)
ว.ว. (นิติเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์),
อ.ว. (ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา)
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
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59. แพทย์หญิงมุกดา สุดงาม
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

นายแพทย์มงคล ภูติธนารักษ์
นายแพทย์มณเฑียร นรเศรษฐสิงห์
นายแพทย์มีชัย แซ่ลิ้ม
แพทย์หญิงยุพาพร วิจักขณาลัญฉ์
แพทย์หญิงวชิราพร ภูริภูมิ
แพทย์หญิงวัชรี เลอมานกุล
แพทย์หญิงวรรณา อึงพินิจพงศ์
นายแพทย์วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล
แพทย์หญิงวศินี พนมเสริฐ
นายแพทย์วสันต์ ศรีสุรินทร์
นายแพทย์วิเชษฐ์ ฉัตรวิริยะเจริญ
นายแพทย์วินัย อึงพินิจพงศ์
แพทย์หญิงวิภาวี ศิริเดช
นายแพทย์วิริยะ เหล่าบรรเทา
นายแพทย์วิโรจน์ ณัฐรังสี
แพทย์หญิงวิลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์
แพทย์หญิงวิศรา ศรีสุวรรณวัฒนา
นายแพทย์ศรัณย์ ลิมปิวรรณ
นายแพทย์ศรายุทธ ทองหล่อ

79. แพทย์หญิงศิริวรรณ จิตต์ไชยวัฒน์
80. แพทย์หญิงศิริวรรณ ทิวทอง
81. นายแพทย์ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข
82. นายแพทย์ศุภชัย สามพันธ์

ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (เวชปฏิบัติทั่วไป)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิก ราลิงซ์วิทยา)
ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชกรรม),
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ระบบการหายใจ)
ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
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83. นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ
84. นายแพทย์สมชัย อัศวรัศมี
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

นายแพทย์สมชาย แต่งประกอบ
นายแพทย์สมภพ สารวนางกูร
นายแพทย์สมศักดิ์ เลิศวีระวัฒน์
แพทย์หญิงสรรพัชญ์ ไพรีพินาศ
แพทย์หญิงสร้อยสุดา สุทัศนาวิจิตร
แพทย์หญิงสิริกานดา สมัญญา
แพทย์หญิงสิริกุล ทุนเทพย์

92. แพทย์หญิงสิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์
93. แพทย์หญิงสิริพิมพ์ จันทรมานิตย์
94. แพทย์หญิงสุขุมาล สิริพันธนะ
95. นายแพทย์สุชาติ เริงกมล
96. แพทย์หญิงสุนารี พิชญ์ชัยประเสริฐ
97. แพทย์หญิงสุนีย์ ชยางศุ
98. นายแพทย์สุประสิทธิ์ จรูญวัฒนเลาหะ
99. แพทย์หญิงสุภัชชา เขียวหวาน
100. แพทย์หญิงสุภาพ ธีรวิรุฬห์
101. แพทย์หญิงสุวพีร์ วัชรหิรัญ
102. แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ธนสมุทร

ว.ว. (สูติ-นรีเวชศาสตร์),
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ)
ว.ว. (รังสีนิวเคลียร์)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม)
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),
ว.ว. (มะเร็งนรีเวชวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย)
ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค),
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
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103. นายแพทย์สุรเชษฐ เอี่ยมธนะสินชัย
104. แพทย์หญิงสภาพรรณ วิทยานุวัมน์
105. แพทย์หญิงสุวรรณา พิชญ์ชัยประเสริฐ
106. แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ธนสมุทร
107. นายแพทย์อังคาร ตรีนิติ
108. แพทย์หญิงอัจฉรา มิตรปราสาท
109. แพทย์หญิงอัญชนา รักษ์คิด
110. แพทย์หญิงอาจารีย์ เส้นทอง
111. นายแพทย์อิสระ อริยะชัยพานิชย์
112. แพทย์หญิงอุบาลี เทพสาลี
113. แพทย์หญิงอุมาพร นันทธีโร
114. นายแพทย์เอกลักษณ์ แสงศิริรักษ์

ว.ว. (ประสาทวิทยา)
ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (มะเร็งนรีเวชวิทยา)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์),
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
2. นายแพทย์กมลทรรศน์ ชัยมะเริง
ว.ว. (อายุรแพทย์โรคไต)
3. แพทย์หญิงกรกนก เฮงสวัสดิ์
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
4. แพทย์หญิงกรภัทร์ เอกัคคตาจิต
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
5. แพทย์หญิงกาญจนา กาญจนรุจวิวัฒน์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
6. นายแพทย์กิตติศักดิ์ วิทยาไพโรจน์
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
7. แพทย์หญิงกุสุมา เนตมิตตกพงศ์
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
8. แพทย์หญิงเกตน์นิภา สินสุพรรณ
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
9. นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
10. นายแพทย์คชา อริยะธุกันต์
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)
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11. นายแพทย์คีตะพงศ์ พงศ์ทิพากร
12. แพทย์หญิงเคียงขวัญ อัมไพพันธ์
13. นายแพทย์จรัญ ทองทับ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

แพทย์หญิงจาเรียง คุ้มจันอัด
นายแพทย์จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์
นายแพทย์จิระพล ตรีศักดิ์
แพทย์หญิงจีรชยา อังกลมเกลียว
นายแพทย์ชนดล ปรีฐนัทธ์
นายแพทย์ชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์
นายแพทย์ชัยณรงค์ รัตนพนาวงษ์
นายแพทย์ชาญณรงค์ สวนสวรรค์
นายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์
นายแพทย์เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์
แพทย์หญิงญาดา ศิริพันธ์โนน
นายแพทย์ณรงค์ชัย วงศ์เลิศประยูร
นายแพทย์ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์
นายแพทย์ณัฐพงศ์ ผลประดับเพชร
แพทย์หญิงดารัสศิริ ไพอุปรี
นายแพทย์ทรงศักดิ์ มยุระสาคร
นายแพทย์ทวีศักดิ์ กาญจนการุณ
นายแพทย์ธนภณ งามมณี
นายแพทย์ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงษ์
นายแพทย์ธนิต ศิริเลขอนันต์
นายแพทย์ธัชชัย กมลมุนีโชติ
แพทย์หญิงธัญภา วรสิงห์

ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน),
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),
ว.ว. (อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก)
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. (อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสชั่น)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นายแพทย์ธัญญาวุฒิ เศรณีปราการ
แพทย์หญิงธิติมา นาแซง
แพทย์หญิงธิติมา ศิริมนทกาน
นายแพทย์ธีรวุฒิ รักชอบ
แพทย์หญิงนนทพร วงศ์เทวา
นายแพทย์นพดล เอกัคคตาจิต
นายแพทย์นรินทร์ จินดาเวช

43.
44.
45.
46.
47.

นายแพทย์นวกร อิงคไพโรจน์
แพทย์หญิงน้าทิพย์ อารยะสกุลวงศ์
นายแพทย์นิเดช กฤตสิน
นายแพทย์นิธิคุณ บุญอิ้ง
นายแพทย์นิธิดล อารยะสกุลวงศ์

ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์),
อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ),
อ.ว. (เวชบาบัดวิฤต)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (จักษุวิทยา)

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นายแพทย์นิธิศ เทียนเจษฎา
นายแพทย์บรรลือ อูรณาการ
แพทย์หญิงบังอรรัตน์ เธียรญาณี
นายแพทย์บุญส่ง เอี่ยมฤกษ์ศิริ
แพทย์หญิงเบญญาภา วิทยาไพโรจน์
แพทย์หญิงปนัดดา จิตวรรณรัตน์
แพทย์หญิงปภาวดี โพธิรุกข์
แพทย์หญิงปริญญาพร บุญประสพ
นายแพทย์ปริศักดิ์ ภู่เงิน
แพทย์หญิงปรียาภัสสร์ ฉัตร์เที่ยง
แพทย์หญิงปวีณนุช กาญจนการุณ
แพทย์หญิงปวีณา เลือดไทย
นายแพทย์เปรมศักดิ์ ศักรินพาณิชกุล

ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)
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61. นายแพทย์ปุณณพัฒน์ ดาราสว่าง
62. นายแพทย์พยุงศักดิ์ หอมวิเศษวงศา
63. แพทย์หญิงพรรณทิพา สังฆฤทธิ์
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

แพทย์หญิงพัชรี ยิ้มรัตนบวร
แพทย์หญิงพัชชาพร ศิริมงคลขจร
แพทย์หญิงพัทธวรรณ วงษ์วิจิตสุข
นายแพทย์พัษดี น่าชม
แพทย์หญิงพรพนิต ชินพิริยะ
แพทย์หญิงพรทิพย์ ธีระวิทย์
แพทย์หญิงเพชรรัตน์ กิตติวัฒนาสาร
แพทย์หญิงเพียงออ วัชระกุลดิลก
แพทย์หญิงแพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์
นายแพทย์เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ
นายแพทย์ไพฑูรย์ บุญศรีรัมย์
นายแพทย์ไพบูลย์ สถาพรธีระ
นายแพทย์ไพรัช ไพรลือชา
นายแพทย์ไพโรจน์ จึงอนุวัตร
แพทย์หญิงภัคภร ปรีฐนัทธ์
นายแพทย์ภัทรพงษ์ พีรวงศ์

80.
81.
82.
83.
84.
85.

แพทย์หญิงภาวินี วงศ์ประสิทธิ์
นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร
นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี
นายแพทย์รักศักดิ์ อัมไพพันธ์
แพทย์หญิงรุ่งนภา เพ็งประโคน
แพทย์หญิงฤดีกร อื้อเศรษฐศักดิ์

ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),
อ.ว. (หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
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86. แพทย์หญิงลลิตา เตียประเสริฐ
87. แพทย์หญิงลิสา กองเงิน
88. แพทย์หญิงวรรณี ตันติประสิทธิ์
89. นายแพทย์วรวุฒิ โอฬารวณิช
90. แพทย์หญิงวลัยพร พลอยเทศ
91. นายแพทย์วัชระ บุรพลกุล
92. แพทย์หญิงวันรวี พิมพ์รัตน์
93. นายแพทย์วิญญู ทองทิพยเนตร
94. นายแพทย์วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์
95. นายแพทย์วิธวินท์ ฝักเจริญผล
96. นายแพทย์วิวัฒน์ อิงคไพโรจน์
97. นายแพทย์วิศิษฐ์ โตศิริ
98. นายแพทย์วีรยุทธ ศิลากุล
99. นายแพทย์วุฒิชัย บุญไชยะ
100. นายแพทย์วุฒิชัย มัดจุปะ
101. นายแพทย์วุฒินันท์ พันธะเสน
102. แพทย์หญิงศรีสุดา โอฬารวณิช
103. นายแพทย์ศักดา รุ่งอร่ามศิลป์
104. แพทย์หญิงศิรินภา บารุงนา
105. แพทย์หญิงศิรประภา ตันเตชสาธิต
106. แพทย์หญิงสร้อยสุดา ราชกิจ
107. แพทย์หญิงสิริเพ็ญ อึงพินิจพงษ์
108. แพทย์หญิงสุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ
109. แพทย์หญิงสุทธิวรรณ ทองยศ
110. แพทย์หญิงสุนิศา คงนันทะ
111. แพทย์หญิงสุพิชฌา ฉันทะกุล
112. นายแพทย์สุรศักดิ์ อ่าแก้ว

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
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)
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)
ว.ว. (จักษุวิทยา-จอประสาทตา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)
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113. แพทย์หญิงสุรางค์ เขียวประเสริฐ
114. แพทย์หญิงสุริสา ศิริวงศ์

ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)

115. นายแพทย์เสรีย์ อื่นสุวรรณ
116. แพทย์หญิงแสงดาว มยุระสาคร
117. นายแพทย์อดิศักดิ์ กนกศิลป์
118. นายแพทย์อนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล
119. นายแพทย์อภิชาต เอกัคคตาจิต
120. แพทย์หญิงอรนุช กาเนิดทอง
121. แพทย์หญิงอรพรรณ อื่นสุวรรณ
122. แพทย์หญิงอิสริยา ภิรมย์รัตน์
123. นายแพทย์อุดมศักดิ์ วิจิตรเศรษฐกุล
124. แพทย์หญิงอุมาพร สีหะวงษ์
125. แพทย์หญิงเอื้อมพา กาญจนรังสิชัย

ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

โรงพยาบาลชัยภูมิ
1. ดร. แพทย์หญิงบรรจง ครอบครัวบาน
2. แพทย์หญิงกนกวรรณ จันทร์สุรินทร์
3. นายแพทย์กิตติศักดิ์ ชัยชูบุตร
4. นายแพทย์ครองชัย วิบูลย์อุทัย
5. แพทย์หญิงจงกล คลังสมบัติ
6. แพทย์หญิงจิตติมา ปูชิตเสถียร
7. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤติจิระวงศ์
8. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ อุดมทรัพย์
9. แพทย์หญิงจุฑาลักษณ์ เมืองเก่า
10. แพทย์หญิงฉัตรสุดา นามวิบูลย์
11. แพทย์หญิงชลธิชา จิตเอื้อโอภาส

ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
อ.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว

(วิสัญญีวิทยา)
(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)
(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
(ศัลยศาสตร์)
(รังสีวิทยาทั่วไป)
(อายุรศาสตร์ โรคเลือด)
(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)
(กุมารเวชศาสตร์)
(วิสัญญีวิทยา)
(โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา)
(โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์
นายแพทย์ชาญ กุศลเจริญจริยา
นายแพทย์ชุมพร ปานเปีย
นายแพทย์เชฎฐา ฐานคร
นายแพทย์ฐานันดร์ ฐานวิเศษ
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บารุงถิ่น
นายแพทย์ณัฐพงษ์ ก้านคูณ
แพทย์หญิงณัฐวรรณ สวงโท
แพทย์หญิงไดอาน่า ศรีพรกิจขจร
นายแพทย์ทวีลักษณ์ ทวีวงศ์ไพจิตร
นายแพทย์ธนิศศักดิ์ ทวีโคตร
แพทย์หญิงนลินพร ใต้ชัยภูมิ
แพทย์หญิงเนรัญชนา สุ่มศรีสุวรรณ
แพทย์หญิงบุปผารัตน์ อ่อนชมจันทร์
นายแพทย์ปกครอง ลิมป์วรรณธะ
นายแพทย์ปกรณ์ เศรษฐกวีพัฒน์
แพทย์หญิงประภัสสร ผลพรไพบูลย์
นายแพทย์ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ
แพทย์หญิงปรางทิพย์ คงสตรี
แพทย์หญิงพนารัตน์ เพียงปราชญ์
นายแพทย์พยุงศักดิ์ สุจิตวัฒนศักดิ์
นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ ผลพรไพบูลย์
นายแพทย์พีรดนย์ สาเพิ่มทรัพย์
นายแพทย์ภูวดล บุณเขตพิทักษ์
แพทย์หญิงมณีรัตน์ ทิวทอง
แพทย์หญิงมรกต ภัทรพงศ์สิทธุ์

ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
อ.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
อ.ว

(กุมารเวชกรรม)
(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)
(รังสีวิทยาทั่วไป)
(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
(อายุรศาสตร์)
(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)
(กุมารเวชศาสตร์)
(เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน)
(อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ)
(อายุรศาสตร์)
(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)
(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)
(รังสีวิทยาทั่วไป)
(อายุรศาสตร์โรคไต)
(ศัลยศาสตร์)
(จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)
(ศัลยศาสตร์)
(กุมารเวชศาสตร์)
(อายุรศาสตร์)
(เวชศาสตร์ครอบครัว)
(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
(ศัลยศาสตร์ยูโรฯ)
(โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา)
(จักษุวิทยา)
(อายุรศาสตร์),
(เวชศาสตร์ครอบครัว)
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

แพทย์หญิงเรืองศรี ชัยวิรัตนะ
แพทย์หญิงวรนันท์ มุกนาพร
นายแพทย์วัชร สุฐิติวนิช
แพทย์หญิงวิชุนันท์ กันชัย
แพทย์หญิงวินิตา กมลเพชร
แพทย์หญิงวินิธา ลักษณากร
แพทย์หญิงวินิธา รุจิราวรรณ
นายแพทย์ศันยวิทย์ พึงประเสริฐ
นายแพทย์ศุภชัย ชัยบุตร
นายแพทย์สกล ด่านภักดี
นายแพทย์สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์

49. นายแพทย์สาธิต ก้านทอง
50. นายแพทย์สิทธิ ชัยบุตร
51. นายแพทย์สกุ ิจ พรหมรับ
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

แพทย์หญิงสุธาทิพย์ วัฒนะพนาลัย
นายแพทย์สุรชัย อาชีวกุลมาศ
นายแพทย์สุวิทย์ ใหมเจริญ
นายแพทย์อนวัช วรรธนะมณีกุล
นายแพทย์อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ
นายแพทย์อภิรักษ์ ปุสวิโร
นายแพทย์อรรถวุฒิ เพชรสุริยวงศ์
นายแพทย์อาทิตย์ ประทุมถิ่น
แพทย์หญิงอุษณี เกียรติก้องชูชัย

ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
อ.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
อ.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว
ว.ว

(กุมารเวชศาสตร์)
(วิสัญญีวิทยา)
(กุมารเวชศาสตร์)
(รังสีวิทยาวินิจฉัย)
(อายุรศาสตร์)
(จักษุวิทยา)
(จักษุวิทยา)
(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
(จิตเวชศาสตร์)
(อายุรศาสตร์),
(อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต)
(โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา)
(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา),
(เวชศาสตร์ครอบครัว)
(กุมารเวชศาสตร์)
(ศัลยศาสตร์)
(ประสาทศัลยศาสตร์)
(โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา)
(จักษุวิทยา)
(อายุรศาสตร์)
(อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ)
(วิสัญญีวิทยา)
(อายุรศาสตร์)
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สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกาเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
อาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น
อาจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์ ดร.ศักดา ขาคม
อาจารย์กชกร เพียซ้าย
อาจารย์จินตนา ตาปิน
อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
อาจารย์ลักขณา ไชยนอก
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
อาจารย์สมชาย ชัยจันทร์
อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ

พย.ด. นานาชาติ (การพยาบาล)
Ph.D. (Nursing)
Ph.D. (Nursing)
ปร.ด. นานาชาติ (การพยาบาล)
Ph.D. (Nursing)
ค.ด. (วิธีวิทยาวิจัย)
ค.ด. (อุดมศึกษา)
Ph.D. (Nursing)
Ph.D. (Nursing)
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
Ph.D. (in nursing)
ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์)
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ)
พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์)
พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
พย.ม. (การพยาบาลชุมชน)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
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สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงศิริพร ทิมปาวัฒน์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิงพัชรี กัมพลานนท์
4. อาจารย์ ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหาร
5. อาจารย์ ทันตแพทย์กีรติ วิริยางกูร
6. อาจารย์ ทันตแพทย์คณุตม์ แก้วสุวรรณะ
7. อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์
8. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนภัส พันศร
9. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนยนี ยศพล
10. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปวรวรรณ ฤทธิพากร
11. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์
12. อาจารย์ ทันตแพทย์วัชรพล ทิศกระโทก
13. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวันทนา พุฒิภาษ
14. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรการณ์ สืบสมาน
15. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอินทิวร ริยะจันทร์

อ.ท. วิทยาเอ็นโดดอนต์
Master of Science (Endodontics)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
อ.ท. ทันตสาธารณสุข
Doctor of Odontology (Community Oral Health and Cardiology)
อ.ท. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ว.ท. ทันตกรรมทั่วไป
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
อ.ท. ทันตกรรมทั่วไป
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา)
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
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สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
4. อาจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
5. อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
6. อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
7. อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์

Ph.D. (Environmental Sciences)
Ph.D. (Environmental Engineering & Management)
Ph.D. (Biology)
Ph.D. (Environmental Sciences)
วท.ด. (เคมี)
Dr.Eng.(Integrated Science & Engineering)
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ วัชรวิทูร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรัชฎา มุสิกะพงศ์
5. อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
6. อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
7. อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
8. อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล
9. อาจารย์สุมาลี เบือนสันเทียะ

วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
Ph.D. (Ergonomics)
Ph.D. (Occupational Health)
Sc.D. (Occupational and Environmental Hygiene)
Ph.D. (Public Health)
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
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คณะทางานจัดทาคู่มือหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
(นางสาวจันทนา พรหมศิริ)
2. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์
(นางกานดา คามาก)
3. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
(นางทิติยา ศรีอินทร์)
4. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์)
5. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(นางชดช้อย รวยสูงเนิน)
6. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์
(นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์)
7. ผู้แทนสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
(นางฉวีวรรณ เศียรอุ่น)
8. ผู้แทนสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
(นางสาวกัณฐมณี มณีประภา)
9. ผู้แทนสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(นางปุณยนุช ดาวเที่ยง)
10. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
(นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์)
11. หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
(นางบุษบา ชัยมงคล)
12. นางวาสนา ภัสสรโยธิน (เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ)

ประธานคณะทางาน

คณะทางานและเลขานุการ
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บึนทึก 
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