
 



ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม  ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2  ภาคการศึกษาที ่3  

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศกึษาใหม่ - ระดบัปริญญาตรี  อ. 18 - พ. 19 ก.ค. 60    
                                           - ระดบับัณฑิตศึกษา อ. 25 ก.ค. 60   พ. 22 พ.ย. 60 พ. 21 มี.ค. 61 
การทดสอบความรูว้ิชาการแรกเข้า พ. 19, ศ. 21 ก.ค. 60   
พิธีไหว้คร ู พฤ. 20 ก.ค. 60   
ปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่               - ระดบัปริญญาตร ี ส. 22 ก.ค. 60   
                                           - ระดบับัณฑิตศึกษา อ. 25 ก.ค. 60     
การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  จ. 24 – พ. 26 ก.ค. 60     
นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและลงทะเบียน    
  ระดับบัณฑิตศกึษา (ทั้งหมด) ศ. 28 – อา. 30 ก.ค. 60 พฤ. 23 – อา. 26 พ.ย. 60 พฤ. 22 – อา. 25 มี.ค. 61 
  ระดับปรญิญาตรี - นกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 ขึ้นไป ศ. 28 (เช้า) – อา. 30 ก.ค. 60 พฤ. 23 – อา. 26 พ.ย. 60 พฤ. 22 – อา. 25 มี.ค. 61 
                       - นกัศกึษาชั้นปีที่ 3 ศ. 28 (บ่าย) – อา. 30 ก.ค. 60 ศ. 24 – อา. 26 พ.ย. 60 ศ. 23 – อา. 25 ม.ีค. 61 
                       - นกัศกึษาชั้นปีที่ 2 ส. 29 – อา. 30 ก.ค. 60 ส. 25 – อา. 26 พ.ย. 60 ส. 24 – อา. 25 มี.ค. 61 

- นกัศึกษาชัน้ปีที่ 1  
●  ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน 

 
พฤ. 27 ก.ค. 60 

  

●  ลงทะเบียนเรียน  อา. 30 ก.ค. 60 อา. 26 พ.ย. 60 อา. 25  มี.ค. 61 

วันเปิดภาคการศึกษา จ. 31 ก.ค. 60 จ. 27 พ.ย. 60 จ. 26 มี.ค. 61 

วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชา พ. 9 ส.ค. 60 พ. 6 ธ.ค. 60 พ. 4 เม.ย. 61 
วันสุดท้ายของการลดรายวิชา ศ. 1 ก.ย. 60 ศ. 29 ธ.ค. 60 ศ. 4 พ.ค. 61 
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ศ. 6 ต.ค. 60 ศ. 9 ก.พ. 61 ศ. 8  มิ.ย. 61 
วันสุดท้ายของการเรียน อา. 22 ต.ค. 60 อา. 25 ก.พ. 61 อา. 24  มิ.ย. 61 
วันสอนชดเชย อา. 201 ส.ค., อา. 82 ต.ค. 60 อา. 171 ธ.ค., อา. 242 ธ.ค. 60  อา. 81 เม.ย.,อา. 292 เม.ย.,อา 63 พ.ค., 

อา. 34 มิ.ย. 61 
สอบประจ าภาค **พ. 1 – ศ. 3, จ. 6 – ศ. 10 พ.ย. 60 จ. 26 – พ. 28 ก.พ., ศ. 2 มี.ค.,       

จ. 5 - พฤ. 8 มี.ค. 61 
จ. 25 – ศ. 29 มิ.ย., จ. 2 – พ. 4 ก.ค. 61 

ปิดภาคการศกึษา ส. 11 – อา. 26 พ.ย. 60 ศ. 9 – อา. 25  มี.ค. 61 พฤ. 5 –  จ. 30 ก.ค. 61 

รวมเวลาปิดภาคการศึกษา รวม  16  วัน รวม  17  วัน รวม  26  วัน  
 

หมายเหตุ  ** เลื่อนวันสอบประจ าภาค 1/2560 เนื่องจากหยุดวันปิยมหาราช (จ. 23 ต.ค. 60)  วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  
                  บรมนาถบพิตร (พฤ. 26 ต.ค. 60) และวันพธิีพระราชทานปรญิญาบัตร (อ. 31 ต.ค. 60) 
วันหยุด  ภาค 1 1วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
  พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (จ. 14 ส.ค. 60)  
 2วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ศ. 13 ต.ค. 60) 

ภาค 2  1วันพ่อแห่งชาติ (อ. 5 ธ.ค. 60) 
 2วันหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ (จ. 11 ธ.ค. 60)                                   
  

ภาค 3 1วันจักรี (ศ. 6 เม.ย. 61)  
 2วันสงกรานต์ (ศ. 13 เม.ย. 61) 
 3วันพืชมงคล 4วันวิสาขบูชา  
 (อ. 29 พ.ค. 61) 

งดการเรยีนการสอน ภาค 2 ส. 30 ธ.ค. 60 – อา. 7 ม.ค. 61 ช่วงเทศกาลปีใหม ่
                            ภาค 3 ศ.13 – อา. 22 เม.ย. 61 ชว่งเทศกาลสงกรานต ์



ก 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

ค าน า 
 

 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลการศึกษา
แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ให้ได้ทราบข้อมูลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อประโยชน์ในการวางแผน
การศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียนตามหลักสูตรต่อไป 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นก้าวส าคัญของชีวิตที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม มีแผนการศึกษาที่ดี การมีข้อมูลจะช่วย
ส่งเสริมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาและในระหว่างศึกษา จะช่วยให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดเวลาที่ศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ผู้สนใจทุกท่าน 
 
 

      ฝ่ายวชิาการและนวัตกรรม 
กรกฎาคม 2560 

 



ค 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

สารบัญ 
หน้า  หน้า 

ค าน า                             ก  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์            289 
ปฏิทินการศึกษา                ข   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร           291 
สารบัญ                 ค   สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์            297 
แนะน ามหาวิทยาลัย               1    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์           302 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์              11   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี            305 
 สาขาวิชาเคมี                           13   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล            310 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์              16   สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก            316 
 สาขาวิชาชีววิทยา                21   สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม                       322 
 สาขาวิชาฟิสิกส์                           27   สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์            329 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา             37   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า            334 
 ค าอธิบายรายวิชา               46   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา              338 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม                        169    (หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                       171   สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ            345 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล               188   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           350 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ           194   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                       355 
 ค าอธิบายรายวิชา                         201   สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี          360 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                       245   สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์         364 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช           247   สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์            369 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์           251   สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน           373 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                        255   สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี                       377 
 สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและ   สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์           381 
            การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร *           259   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์           386 
 ค าอธิบายรายวิชา                         265   สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ *         391 
   สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ *          397 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล *           402 
* หมายถึง หลักสูตรนานาชาติ      ค าอธิบายรายวิชา               406 



ง 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า  หน้า 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์              709  ภาคผนวก             791 
 สาขาวิชาแพทยศาสตร์              711   ข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการศกึษาขัน้ปริญญาตร ีพ.ศ. 2546              793 
 ค าอธิบายรายวิชา              716   ข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการศกึษาขัน้ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555          807 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์              727   ข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการศกึษาขัน้ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555          808 
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์              729   ข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการศกึษาขัน้ปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556          809 
 ค าอธิบายรายวิชา              734   ข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการศกึษาเพือ่ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556     811 
ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์              741   ข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการศกึษาเพือ่ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์              743                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560                826 

 ค าอธิบายรายวิชา              749   ข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการศกึษาเพือ่ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต           

ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์              761                    พ.ศ. 2559               828 
 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม             763   ข้อบังคับฯ ว่าดว้ยสหกิจศกึษา พ.ศ. 2554            844 
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            769   ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554            849 

 ค าอธิบายรายวิชา              775   ประกาศฯ เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา             850 
   รายชื่อคณาจารย์และคุณวุฒิ            853 

   คณะท างานจัดท าคู่มือหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          887 
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ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์              741   ข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการศกึษาเพือ่ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์              743                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560                826 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Suranaree University of Technology 

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

ฐานะและรูปแบบ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของประเทศไทย มีรูปแบบเป็น "มหาวิทยาลัย      
ในก ากับของรัฐ" มีระบบการบริหารงานท่ีแตกต่างจากระบบราชการ  โดยมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระบบบริหารบุคลากร การเงิน การบริหาร
วิชาการ และการจัดการทั่วไป ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินกิจการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยเน้นการเรียนการสอนและการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน เป็นระบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหน่ึง แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนภาค
การศึกษาละ 13 สัปดาห์ ซ่ึงนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ดังน้ี 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 หน่วยกิต ใช้เวลาในการเรียนตามหลักสูตร 4 ปี ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 6 ปี             
ท้ังนี้มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือที่เรียกว่า "สหกิจศึกษา" โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรด้วย 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและวิจัย  ซ่ึงเรียกว่า “ส านักวิชา” จ านวน 8 ส านักวิชา จัดการ
เรียนการสอนจ านวน 41 หลักสูตร ดังน้ี 
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  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร   
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 หลักสูตร 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  
2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
 

2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร  
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  3 หลักสูตร  

1)  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  
2)  หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3)  หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 
 

3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 3 หลักสูตร 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 

  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร)  
 

4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
  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 (วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสด)ุ  

3)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) 
 4)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 ปี 1 หลักสูตร 
   -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 1 หลักสูตร 
   -  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 7. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 ปี 1 หลักสูตร 
   -  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

8.  ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร 
   1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

9. 
 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

  
การรับเข้าศึกษา 

1. การใหโ้ควตาแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 
2. การรับตรง มีการสอบข้อเขียน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
3. การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admissions)  
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1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร   
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 หลักสูตร 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  
2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
 

2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร  
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  3 หลักสูตร  

1)  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  
2)  หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3)  หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 
 

3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 3 หลักสูตร 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 

  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร)  
 

4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
  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 (วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสด)ุ  

3)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) 
 4)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 ปี 1 หลักสูตร 
   -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 1 หลักสูตร 
   -  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 7. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 ปี 1 หลักสูตร 
   -  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

8.  ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร 
   1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

9. 
 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

  
การรับเข้าศึกษา 

1. การใหโ้ควตาแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 
2. การรับตรง มีการสอบข้อเขียน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
3. การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admissions)  
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  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

1)  เงินประกันท่ัวไป 3,500 บาท (เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าและคืนให้เม่ือออกจากมหาวิทยาลัย) 
2)  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี 
3)  ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี 
4)  ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 800 บาท 

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
1)  เงินประกันท่ัวไป 3,500 บาท (เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าและคืนให้เม่ือออกจากมหาวิทยาลัย) 
2)  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี 
3)  ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี 
4)  ค่าลงทะเบียนเรียน  

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตละ 800 บาท 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์ หน่วยกิตละ 1,600 บาท 

3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
1)  เงินประกันท่ัวไป 3,500 บาท (เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าและคืนให้เม่ือออกจากมหาวิทยาลัย) 
2)  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี 
3)  ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี 
4)  ค่าธรรมเนียมพิเศษ 300,000 บาท/ปี 
5)  ค่าลงทะเบียนเรียน  

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตละ 800 บาท 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์ และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ         

ทันตแพทย์ หน่วยกิตละ 1,600 บาท 
 
 หมายเหตุ 

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบ ารุงกีฬา ฯลฯ  
2. ค่าหน่วยกิต จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมอีก 
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  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

     บริการและสวัสดิการส าหรับนักศึกษา  

1.  บริการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทันสมัย  
 มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลายทันสมัย บริหารจัดการภายใต้หลักการ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” ท าให้สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  
2.  บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
 มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดบริการการใช้คอมพิวเตอร์   
แก่นักศึกษา กระจายตามสถานท่ีเรียนและหอพักนักศึกษาอย่างท่ัวถึง  รวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่
นักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
 
3.  ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

●  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
●  สตูดิโอขนาดมาตรฐานส าหรับออกอากาศ 
●  ชุดอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่องานแอนิเมชัน (Motion Capture) 
●  ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing  และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing 
●  ชุดล าดับภาพและเสียงเคลื่อนท่ี 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง 
●  ห้องผลิตสื่อกราฟิก 
●  ชุดกล้องดิจิทัล Eagle-4  
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพน่ิง 
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายท าวีดิทัศน์ขั้นสูง 
●  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
●  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
4.  บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยมีศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา เป็นคลังความรู้และปัญญาอันทันสมัย ให้บริการสื่อการศึกษาโสตทัศนูปกรณ์ และทรัพยากร
สารสนเทศท่ีไร้พรมแดน โดยเปิดให้นักศึกษาเข้าค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกวัน  
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  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

1)  เงินประกันท่ัวไป 3,500 บาท (เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าและคืนให้เม่ือออกจากมหาวิทยาลัย) 
2)  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี 
3)  ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี 
4)  ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 800 บาท 

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
1)  เงินประกันท่ัวไป 3,500 บาท (เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าและคืนให้เม่ือออกจากมหาวิทยาลัย) 
2)  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี 
3)  ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี 
4)  ค่าลงทะเบียนเรียน  

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตละ 800 บาท 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์ หน่วยกิตละ 1,600 บาท 

3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
1)  เงินประกันท่ัวไป 3,500 บาท (เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าและคืนให้เม่ือออกจากมหาวิทยาลัย) 
2)  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี 
3)  ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี 
4)  ค่าธรรมเนียมพิเศษ 300,000 บาท/ปี 
5)  ค่าลงทะเบียนเรียน  

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตละ 800 บาท 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์ และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ         

ทันตแพทย์ หน่วยกิตละ 1,600 บาท 
 
 หมายเหตุ 

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบ ารุงกีฬา ฯลฯ  
2. ค่าหน่วยกิต จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมอีก 
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  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

     บริการและสวัสดิการส าหรับนักศึกษา  

1.  บริการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทันสมัย  
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นักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
 
3.  ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

●  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
●  สตูดิโอขนาดมาตรฐานส าหรับออกอากาศ 
●  ชุดอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่องานแอนิเมชัน (Motion Capture) 
●  ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing  และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing 
●  ชุดล าดับภาพและเสียงเคลื่อนท่ี 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง 
●  ห้องผลิตสื่อกราฟิก 
●  ชุดกล้องดิจิทัล Eagle-4  
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพน่ิง 
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายท าวีดิทัศน์ขั้นสูง 
●  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
●  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
4.  บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยมีศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา เป็นคลังความรู้และปัญญาอันทันสมัย ให้บริการสื่อการศึกษาโสตทัศนูปกรณ์ และทรัพยากร
สารสนเทศท่ีไร้พรมแดน โดยเปิดให้นักศึกษาเข้าค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกวัน  
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5.  บริการหอพัก  
 มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาท่ีเน้นมาตรฐานด้านความสะอาด สะดวกสบาย ภายใต้บรรยากาศท่ีร่มรื่น โดยมีแนวคิดในการจัดการหอพัก
ให้เป็น “Living & Learning Center” ภายในห้องพักมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครัน มีบุคลากรประจ าหอพักคอยดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า มีห้องติว   
อยู่ท่ีศูนย์การเรียนรู้หอพัก และมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  
 
6.  บริการด้านอนามัย  
 มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้ช านาญการ ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และได้จัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึ กษาทุกคน    
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 
7.  บริการให้ค าปรึกษา  
 มหาวิทยาลัยมีบริการให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ด้านจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา และด้านแนะแนวการเรียน  นักศึกษา
ต้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง สามารถขอรับค าปรึกษาได้ท้ังโดยตรงและทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail 
 
8. งานทุนการศึกษา   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคท่ีให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีสามารถเรียนได้ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์        
มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคน    
ท่ีมีความสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากการให้ทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา โดยมีปณิธานว่า  “ถ้าเรียนได้    
ต้องได้เรียน” ในแต่ละปีการศึกษา งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ        
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ดูแล น าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาเป็นจ านวนมากกว่าเก้าพันทุน 

    ประเภททุนการศึกษา ในความดูแลของงานทุนการศึกษา มี 9 ประเภทดังนี้ 
1) ทุนกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  เป็นทุนกู้ยืมเงินจากรัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี เริ่มให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 
2539 จนถึงปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินไปแล้วกว่า 4.8 ล้านคน  เป็นเงินรวมกว่า 4.5 แสนล้านบาท ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา มทส. ได้รับการจัดสรรให้
กู้ยืมท้ังผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ รวมท้ังสิ้น 3,119 คน เป็นจ านวนเงินค่าเล่าเรียนกว่า 126 ล้านบาท 

   ระบบ e-studentloan ของ กยศ. จะเริ่มให้นักศึกษาบันทึกค าขอกู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยผู้ประสงค์ขอกู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามประกาศของ กยศ. รวม 10 ข้อ คุณสมบัติท่ีส าคัญคือเป็นผู้ท่ีมีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจ าระหว่าง
ศึกษา ผู้ประสงค์ขอกู้ต้องท าการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตในระบบ e-studentloan ของกองทุน ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ  
ในรายท่ีเป็นผู้กู้รายใหม่คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ โดยนักศึกษาผู้กู้สามารถกู้ค่าเล่าเรียน 
ค่าเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาท่ีต้องช าระกับมหาวิทยาลัยได้ท้ังหมด รวมท้ังได้ค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 2,200 บาท 
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 2) ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  เป็นทุนกู้ยืมจากรัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรร
เงินกู้ยืมให้กับนักศึกษา เช่นเดียวกับเงินกู้ กยศ. โดยแตกต่างกันท่ีคุณสมบัติผู้กู้จะไม่จ ากัดเพดานเงินรายได้ของผู้ปกครอง และต้อ งเป็นผู้ศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีมีความต้องการหลักของประเทศ ตามประกาศของกองทุนฯ ส าหรับในปีการศึกษา 2559 รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการกู้ยืม กรอ. ในรูปแบบ
คล้าย ๆ กยศ. โดยแยกกลุ่มผู้กู้ในกองทุน กรอ. ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200 ,000 บาท สามารถขอกู้เงินค่าครองชีพได้
เช่นเดียวกับผู้กู้กองทุน กยศ. ส่วนผู้ท่ีครอบครัวมีรายได้เกิน 200,000 บาท จะกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน  ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษาผู้กู้ 
กรอ. ท้ังแบบเก่าและแบบใหม่ รวม 2,057 คน  มียอดเงินค่าเล่าเรียนรวม 108 ล้านบาท  
 3) ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับนักศึกษา มทส. โดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา การอนุมัติให้ยืม จ านวนเงินท่ีอนุมัติให้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริงของนักศึกษา ประกอ บด้วย        
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้กู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องท าสัญญาการขอกู้ยืม
เป็นรายภาคการศึกษา ก าหนดการช าระคืนให้คืนภายหลังส าเร็จการศึกษาในเดือนท่ี 4 ขั้นต่ า 2 ,000 บาท/เดือน ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยไม่ได้คิดอัตรา
ดอกเบี้ยการกู้ยืมแต่อย่างใด  

การยื่นค าร้องนักศึกษาท่ีประสงค์ขอกู้ยืมเงินใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษายืมเงินของมหาวิทยาลัย รวม 355 คน เป็นเงิน 4.35 ล้านบาท 
 4) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์  เปน็ทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้ยกเว้นการเก็บค่าหน่วยกิต 
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าบ ารุงกิจกรรม รวมถึงค่าครองชีพรายเดือน (บางทุน)  ทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่  1) ทุนโควต้าวิทยาศาสตร์ฯ  2) ทุนส่งเสริม         
ผู้มีศักยภาพทางการเรียน  3) ทุนเรียนดี (แบบลดหย่อนค่าหน่วยกิต 50%)  4) ทุนเรียนดี (แบบยกเว้นค่าหน่วยกิต)  5) ทุน ODOD  6) ทุนโครงการ สอวน.  
7) ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  8) ทุนเฉลิมราชกุมารี  8) ทุน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)  9) ทุนศักยบัณฑิต 
 งานทุนการศึกษา จะบันทึกสถานะยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนให้กับนักศึกษาตามระเบียบของทุนยกเว้นแต่ละประเภท ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ท่ีมีคุณสมบัติรับทุนต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในปีการศึกษาท่ี 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับ
นักศึกษา รวม 1,216 คน เป็นเงินท้ังสิ้น 33 ล้านบาท 
 5) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ส าหรับนักศึกษา  เป็นเงินยืมท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษายืมเพื่อรองรับความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้จ่ายเงิน
ด้านการศึกษาของนักศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องเงินยืมฉุกเฉิน ส าหรับนักศึกษา ซ่ึงจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษายืมและช าระคืนภายใน ภาค
การศึกษาเดียวกัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ระดับปริญญาโท-เอก ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท    
 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอกู้ต้องเขียนค าร้องขอยืมเงินเพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้อนุมัติภายใน 2 วันท าการ ท้ั งน้ี
มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบเรื่องการยืมเงินของนักศึกษาด้วย ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมเงิน
ฉุกเฉินรวม 747 คน เป็นเงิน 3.2 ล้านบาท 
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5.  บริการหอพัก  
 มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาท่ีเน้นมาตรฐานด้านความสะอาด สะดวกสบาย ภายใต้บรรยากาศท่ีร่มรื่น โดยมีแนวคิดในการจัดการหอพัก
ให้เป็น “Living & Learning Center” ภายในห้องพักมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครัน มีบุคลากรประจ าหอพักคอยดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า มีห้องติว   
อยู่ท่ีศูนย์การเรียนรู้หอพัก และมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  
 
6.  บริการด้านอนามัย  
 มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้ช านาญการ ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และได้จัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึ กษาทุกคน    
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 
7.  บริการให้ค าปรึกษา  
 มหาวิทยาลัยมีบริการให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ด้านจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา และด้านแนะแนวการเรียน  นักศึกษา
ต้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง สามารถขอรับค าปรึกษาได้ท้ังโดยตรงและทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail 
 
8. งานทุนการศึกษา   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคท่ีให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีสามารถเรียนได้ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์        
มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคน    
ท่ีมีความสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากการให้ทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา โดยมีปณิธานว่า  “ถ้าเรียนได้    
ต้องได้เรียน” ในแต่ละปีการศึกษา งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ        
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ดูแล น าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาเป็นจ านวนมากกว่าเก้าพันทุน 

    ประเภททุนการศึกษา ในความดูแลของงานทุนการศึกษา มี 9 ประเภทดังนี้ 
1) ทุนกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  เป็นทุนกู้ยืมเงินจากรัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี เริ่มให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 
2539 จนถึงปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินไปแล้วกว่า 4.8 ล้านคน  เป็นเงินรวมกว่า 4.5 แสนล้านบาท ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา มทส. ได้รับการจัดสรรให้
กู้ยืมท้ังผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ รวมท้ังสิ้น 3,119 คน เป็นจ านวนเงินค่าเล่าเรียนกว่า 126 ล้านบาท 

   ระบบ e-studentloan ของ กยศ. จะเริ่มให้นักศึกษาบันทึกค าขอกู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยผู้ประสงค์ขอกู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามประกาศของ กยศ. รวม 10 ข้อ คุณสมบัติท่ีส าคัญคือเป็นผู้ท่ีมีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจ าระหว่าง
ศึกษา ผู้ประสงค์ขอกู้ต้องท าการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตในระบบ e-studentloan ของกองทุน ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ  
ในรายท่ีเป็นผู้กู้รายใหม่คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ โดยนักศึกษาผู้กู้สามารถกู้ค่าเล่าเรียน 
ค่าเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาท่ีต้องช าระกับมหาวิทยาลัยได้ท้ังหมด รวมท้ังได้ค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 2,200 บาท 
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 2) ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  เป็นทุนกู้ยืมจากรัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรร
เงินกู้ยืมให้กับนักศึกษา เช่นเดียวกับเงินกู้ กยศ. โดยแตกต่างกันท่ีคุณสมบัติผู้กู้จะไม่จ ากัดเพดานเงินรายได้ของผู้ปกครอง และต้อ งเป็นผู้ศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีมีความต้องการหลักของประเทศ ตามประกาศของกองทุนฯ ส าหรับในปีการศึกษา 2559 รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการกู้ยืม กรอ. ในรูปแบบ
คล้าย ๆ กยศ. โดยแยกกลุ่มผู้กู้ในกองทุน กรอ. ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200 ,000 บาท สามารถขอกู้เงินค่าครองชีพได้
เช่นเดียวกับผู้กู้กองทุน กยศ. ส่วนผู้ท่ีครอบครัวมีรายได้เกิน 200,000 บาท จะกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน  ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษาผู้กู้ 
กรอ. ท้ังแบบเก่าและแบบใหม่ รวม 2,057 คน  มียอดเงินค่าเล่าเรียนรวม 108 ล้านบาท  
 3) ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับนักศึกษา มทส. โดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา การอนุมัติให้ยืม จ านวนเงินท่ีอนุมัติให้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริงของนักศึกษา ประกอ บด้วย        
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้กู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องท าสัญญาการขอกู้ยืม
เป็นรายภาคการศึกษา ก าหนดการช าระคืนให้คืนภายหลังส าเร็จการศึกษาในเดือนท่ี 4 ขั้นต่ า 2 ,000 บาท/เดือน ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยไม่ได้คิดอัตรา
ดอกเบี้ยการกู้ยืมแต่อย่างใด  

การยื่นค าร้องนักศึกษาท่ีประสงค์ขอกู้ยืมเงินใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษายืมเงินของมหาวิทยาลัย รวม 355 คน เป็นเงิน 4.35 ล้านบาท 
 4) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์  เปน็ทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้ยกเว้นการเก็บค่าหน่วยกิต 
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าบ ารุงกิจกรรม รวมถึงค่าครองชีพรายเดือน (บางทุน)  ทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่  1) ทุนโควต้าวิทยาศาสตร์ฯ  2) ทุนส่งเสริม         
ผู้มีศักยภาพทางการเรียน  3) ทุนเรียนดี (แบบลดหย่อนค่าหน่วยกิต 50%)  4) ทุนเรียนดี (แบบยกเว้นค่าหน่วยกิต)  5) ทุน ODOD  6) ทุนโครงการ สอวน.  
7) ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  8) ทุนเฉลิมราชกุมารี  8) ทุน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)  9) ทุนศักยบัณฑิต 
 งานทุนการศึกษา จะบันทึกสถานะยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนให้กับนักศึกษาตามระเบียบของทุนยกเว้นแต่ละประเภท ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ท่ีมีคุณสมบัติรับทุนต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในปีการศึกษาท่ี 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับ
นักศึกษา รวม 1,216 คน เป็นเงินท้ังสิ้น 33 ล้านบาท 
 5) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ส าหรับนักศึกษา  เป็นเงินยืมท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษายืมเพื่อรองรับความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้จ่ายเงิน
ด้านการศึกษาของนักศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องเงินยืมฉุกเฉิน ส าหรับนักศึกษา ซ่ึงจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษายืมและช าระคืนภายใน ภาค
การศึกษาเดียวกัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ระดับปริญญาโท-เอก ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท    
 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอกู้ต้องเขียนค าร้องขอยืมเงินเพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้อนุมัติภายใน 2 วันท าการ ท้ั งน้ี
มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบเรื่องการยืมเงินของนักศึกษาด้วย ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมเงิน
ฉุกเฉินรวม 747 คน เป็นเงิน 3.2 ล้านบาท 
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 6) กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศึกษา  เป็นกองทุนท่ีด าเนินการตามระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศึกษา มทส. 
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการครองชีพ  นักศึกษาท่ีประสงค์ขอความช่วยเหลือจะเขียนค าร้องผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ยื่นท่ีงานทุนฯ หัวหน้างานสัมภาษณ์เหตุผลความจ าเป็น ความขาดแคลน ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาทุน เสนอรองอธิก ารบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เป็นผู้อนุมัติ ในจ านวนเงินไม่เกินภาคการศึกษาละ 3 ,000 บาท/คน ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาได้รับอนุมัติค่าครองชีพรวม 261 คน  
เป็นเงิน 7.9 แสนบาท 
 7) กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นเงินดอกผลของกองทุนการศึกษาท่ีมีผู้บริจาคจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เพื่อเป็นทุนให้เปล่าส าหรับนักศึกษา นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกอง ทุน
ก าหนดสามารถสมัครรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนการศึกษา มทส. ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 255 9 ได้จัดสรรทุนให้
นักศึกษา เป็นเงินค่าครองชีพรายเดือนรวม 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จ านวน 33 ทุน เป็นเงินท้ังสิ้น 1.3 ล้านบาท  กองทุนดังกล่าว อาทิ
เช่น  1) กองทุนการศึกษาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  2) กองทุนการศึกษากองทุนมูลนิธิทุนท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ  3 ) กองทุนการศึกษา
ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช  4) กองทุนศึกษาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  5) กองทุนการศึกษา ดร.นิตยา เกิดประสพ  เป็นต้น 
 8) ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก  เป็นทุนการศึกษาท่ีบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และบุคคล มากกว่า 30 คน/องค์กร  ได้จัดสรรเงินเพื่อ
เป็นทุนให้เปล่าส าหรับนักศึกษา ท้ังแบบต่อเน่ืองและแบบให้ครั้งเดียว  โดยทุนต่อเนื่องจะให้กับนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ท่ีผู้ให้ทุนก าหนด รวมถึงต้องรายงานผลการเรียนให้ทราบทุกภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เพื่อประกอบการให้ทุนต่อเนื่อง ผู้ให้ทุนประเภทน้ี 
อาทิเช่น  1) ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช  2) ทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด  3) มูลนิธิหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ  4) มูลนิธิกรุงไทย การไฟฟ้า เป็นต้น       
ปีการศึกษา 2559 มีบริษัท ห้างร้าน บุคคลให้ทุนการศึกษาเป็นจ านวนมาก มีนักศึกษารับทุนจ านวน 102 คน เป็นเงินท้ังสิ้น 4.5 ล้านบาท 
  9) ทุนจ้างงานนักศึกษาระหว่างก าลังศึกษา  เป็นทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรในรูปแบบของการจ้างงานให้นักศึกษาท าในระหว่าง    
ท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ในอัตราชั่วโมงละ 40 บาท ในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาปฏิบัติงานจ้างงานได้ไม่เกิน 100 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์ ๆ ละ ไม่
เกิน 10 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาจ้างงาน รวมท้ังส้ิน 1,226 คน  เป็นเงิน
ท้ังสิ้น 4.16 ล้านบาท 

** ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund   
 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี งานทุนการศึกษา  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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  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

9.  บริการด้านกีฬาและสุขภาพ  
 มหาวิทยาลัยมีสถานกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกก าลังกาย เพื่อพลานามัยท่ีดี โดยมีสถานท่ีส าหรับออกก าลังกาย ดังน้ี 
 - อาคารกีฬาในร่ม ให้บริการห้องออกก าลังกายท่ีทันสมัย บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเต้นแอโรบิคและลีลาศ กจิกรรม
โยคะ สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน โต๊ะปิงปอง สนามตะกร้อ สระว่ายน้ าในร่ม ห้องซาวน่า ห้องสตีม และสนามสควอช 
 - สนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วยสนามฟุตบอลส าหรับแข่งขันพร้อมอัฒจันทร์ 2,000 ท่ีน่ัง สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเซปัก
ตะกร้อ สนามฟุตบอลส าหรับฝึกซ้อม สนามรักบี้ สนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลชายหาด สระเรือพาย สนามเทนนิส และลู่ว่ิงยางสังเคราะห์ 
 
10. การบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยได้จัดบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาโดยไม่คิดค่าบริการ ให้บริการรถไฟฟ้า SUT green shuttle bus ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
11. บริการอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 - ส านักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 - ส านักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 - ตูบ้ริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
   และธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   
 - เคาน์เตอร์ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 - ร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven และร้านสะดวกซื้อท่ีหอพักนักศึกษา 
 - ร้านจ าหน่ายอาหาร สินค้าอุปโภค – บริโภค ร้านซักรีด  
 - ร้านฟาร์มมาร์ท จ าหน่ายผลผลิตและพืชผักปลอดสารพิษของฟาร์มมหาวิทยาลัย  
 - ศูนย์หนังสือจุฬา – มทส. จ าหน่ายหนังสือ ต าราเรียน คู่มือความรู้และสาระบันเทิง ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงความรู้จากทั่วมุมโลก  
 - สุรสัมมนาคาร ให้บริการที่พัก อาหารและท่ีประชุมสัมมนา พร้อมสระว่ายน้ า อย่างครบวงจร  
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  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

 6) กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศึกษา  เป็นกองทุนท่ีด าเนินการตามระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศึกษา มทส. 
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการครองชีพ  นักศึกษาท่ีประสงค์ขอความช่วยเหลือจะเขียนค าร้องผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ยื่นท่ีงานทุนฯ หัวหน้างานสัมภาษณ์เหตุผลความจ าเป็น ความขาดแคลน ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาทุน เสนอรองอธิก ารบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เป็นผู้อนุมัติ ในจ านวนเงินไม่เกินภาคการศึกษาละ 3 ,000 บาท/คน ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาได้รับอนุมัติค่าครองชีพรวม 261 คน  
เป็นเงิน 7.9 แสนบาท 
 7) กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นเงินดอกผลของกองทุนการศึกษาท่ีมีผู้บริจาคจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เพื่อเป็นทุนให้เปล่าส าหรับนักศึกษา นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกอง ทุน
ก าหนดสามารถสมัครรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนการศึกษา มทส. ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 255 9 ได้จัดสรรทุนให้
นักศึกษา เป็นเงินค่าครองชีพรายเดือนรวม 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จ านวน 33 ทุน เป็นเงินท้ังสิ้น 1.3 ล้านบาท  กองทุนดังกล่าว อาทิ
เช่น  1) กองทุนการศึกษาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  2) กองทุนการศึกษากองทุนมูลนิธิทุนท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ  3 ) กองทุนการศึกษา
ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช  4) กองทุนศึกษาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  5) กองทุนการศึกษา ดร.นิตยา เกิดประสพ  เป็นต้น 
 8) ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก  เป็นทุนการศึกษาท่ีบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และบุคคล มากกว่า 30 คน/องค์กร  ได้จัดสรรเงินเพื่อ
เป็นทุนให้เปล่าส าหรับนักศึกษา ท้ังแบบต่อเน่ืองและแบบให้ครั้งเดียว  โดยทุนต่อเนื่องจะให้กับนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ท่ีผู้ให้ทุนก าหนด รวมถึงต้องรายงานผลการเรียนให้ทราบทุกภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เพื่อประกอบการให้ทุนต่อเนื่อง ผู้ให้ทุนประเภทน้ี 
อาทิเช่น  1) ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช  2) ทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด  3) มูลนิธิหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ  4) มูลนิธิกรุงไทย การไฟฟ้า เป็นต้น       
ปีการศึกษา 2559 มีบริษัท ห้างร้าน บุคคลให้ทุนการศึกษาเป็นจ านวนมาก มีนักศึกษารับทุนจ านวน 102 คน เป็นเงินท้ังสิ้น 4.5 ล้านบาท 
  9) ทุนจ้างงานนักศึกษาระหว่างก าลังศึกษา  เป็นทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรในรูปแบบของการจ้างงานให้นักศึกษาท าในระหว่าง    
ท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ในอัตราชั่วโมงละ 40 บาท ในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาปฏิบัติงานจ้างงานได้ไม่เกิน 100 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์ ๆ ละ ไม่
เกิน 10 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาจ้างงาน รวมท้ังสิ้น 1,226 คน  เป็นเงิน
ท้ังสิ้น 4.16 ล้านบาท 

** ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund   
 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา  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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  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

9.  บริการด้านกีฬาและสุขภาพ  
 มหาวิทยาลัยมีสถานกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกก าลังกาย เพื่อพลานามัยท่ีดี โดยมีสถานท่ีส าหรับออกก าลังกาย ดังน้ี 
 - อาคารกีฬาในร่ม ให้บริการห้องออกก าลังกายท่ีทันสมัย บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเต้นแอโรบิคและลีลาศ กิจกรรม
โยคะ สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน โต๊ะปิงปอง สนามตะกร้อ สระว่ายน้ าในร่ม ห้องซาวน่า ห้องสตีม และสนามสควอช 
 - สนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วยสนามฟุตบอลส าหรับแข่งขันพร้อมอัฒจันทร์ 2,000 ท่ีน่ัง สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเซปัก
ตะกร้อ สนามฟุตบอลส าหรับฝึกซ้อม สนามรักบี้ สนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลชายหาด สระเรือพาย สนามเทนนิส และลู่ว่ิงยางสังเคราะห์ 
 
10. การบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยได้จัดบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาโดยไม่คิดค่าบริการ ให้บริการรถไฟฟ้า SUT green shuttle bus ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
11. บริการอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 - ส านักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 - ส านักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 - ตูบ้ริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
   และธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   
 - เคาน์เตอร์ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 - ร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven และร้านสะดวกซื้อท่ีหอพักนักศึกษา 
 - ร้านจ าหน่ายอาหาร สินค้าอุปโภค – บริโภค ร้านซักรีด  
 - ร้านฟาร์มมาร์ท จ าหน่ายผลผลิตและพืชผักปลอดสารพิษของฟาร์มมหาวิทยาลัย  
 - ศูนย์หนังสือจุฬา – มทส. จ าหน่ายหนังสือ ต าราเรียน คู่มือความรู้และสาระบันเทิง ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงความรู้จากทั่วมุมโลก  
 - สุรสัมมนาคาร ให้บริการที่พัก อาหารและท่ีประชุมสัมมนา พร้อมสระว่ายน้ า อย่างครบวงจร  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Chemistry 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

 ชื่อย่อ  :   วท.บ. (เคมี) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Science (Chemistry) 

 ชื่อย่อ  :   B.Sc. (Chemistry) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เน้นการสร้างบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ท้ังหลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ของเคมี สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ด้านปิโตรเคมี วัสดุ 
เคมีภัณฑ์ การเกษตร อาหาร เภสัชกรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
 เคมีเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ีส าคัญแขนงหน่ึงซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับ สสาร  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ รวมถึงศึกษา
องค์ประกอบ  โครงสร้าง และคุณสมบัติของสสาร และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ บนพื้นฐานของเหตุและผล เพื่ออธิบายและท านาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาเคมีแบ่งออกเป็นแขนงวิชาต่าง ๆ ดังน้ี เคมีวิเคราะห ์เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมเีชิง
ฟิสิกส์ เคมีเชิงค านวณ และชีวเคมี ในแต่ละแขนงได้เน้นความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี ปฏิบัติการ และการน าไปประยุกต์ นอกจากน้ี       
วิชาเคมี ยังเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของศาสตร์อื่น เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกท้ังเป็นวิชา          
ท่ีน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ จนท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นผูใ้สใ่จศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี 

สาขาวิชาเคมี 
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โครงสร้างหลักสูตร 
  โครงสร้างการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                     ไม่น้อยกว่า   165 หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  38     หน่วยกิต 

        -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    15     หน่วยกิต 
               -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  15     หน่วยกิต 
               -  กลุ่มวชิาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก                    ไม่น้อยกว่า       8     หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ                                 ไม่น้อยกว่า 110    หน่วยกิต  

     -   กลุ่มวิชาแกน วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     35    หน่วยกิต 
                            -   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                             69    หน่วยกิต 
                            -   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    6     หน่วยกิต 
  (3)   หมวดวิชาสหกิจศึกษา และโครงการวิจัย     ไม่น้อยกว่า      9     หน่วยกิต 
   -    เตรียมสหกิจศึกษา   1     หน่วยกิต 
   -    สหกิจศึกษา   8     หน่วยกิต หรือ 
        โครงการวิจัย    8     หน่วยกิต 

 (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไม่น้อยกว่า      8 หน่วยกิต 

               
แนวทางประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

บัณฑิตสาขาวิชาเคมี สามารถประกอบอาชีพเป็น นักวิทยาศาสตร์เคมี นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือในหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในขั้นสูงข้ึน  ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง ณ สถาบันการศึกษาชั้นน าท้ังในและต่างประเทศ 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
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) 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย

กิต 
1 102101 เคมี 1 

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102103 เคมี 2 
102104 ปฏิบัติการเคมี 2 
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173 ชีววิทยา 2 
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่ 
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์  

ยุคใหม่ 
203102 กาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 

103141 วิธีเชิงสถิติ 
102121 เคมีอินทรีย์ 1 
102122 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
102131 เคมีวิเคราะห์ 1 
102132 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
102105 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
202201 ทักษะชีวิต 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์ 

3 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 

 รวม 19 รวม 19 รวม 19 
2 102241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

102242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 
102233 เคมีวิเคราะห์ 2 
102234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
102211 เคมีอนินทรีย์ 1 
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 

3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 

102243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
102271 หลักชีวเคมี 1 
102272 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 1 
102223 เคมีอินทรีย์ 2 
102224 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 

3 
3 
1 
4 
1 
3 
3 

102273 หลักชีวเคมี 2 
102274 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 2 
102250 การค านวณทางเคมี 
102212 เคมีอนินทรีย์ 2 
102213 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 1 
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

3 
1 
3 
3 
1 
2 
3 

 รวม 17 รวม 18 รวม 16 
3 102314 เคมีอนินทรีย์ข้ันสูง 

102315 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ข้ันสูง 
102325 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 3 

3 
1 
3 
3 
2 
2 

102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ 
102336 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง

เครื่องมือ 
102344 เคมีเชิงฟิสิกส์ข้ันสูง 
102345 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ข้ันสูง 
102106 การเขียนงานวิจัยทางเคมี 
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

3 
1 
 
3 
1 
2 
3 

102381 สัมมนาเคมี 1 
102391 เตรียมสหกิจศึกษา 
102390 โครงงาน 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 

1 
1 
3 
2 

 รวม 14 รวม 13 รวม 7 
4 102492 สหกิจศึกษา 1  

หรือ 
102494 โครงการวิจัย 1 

8 
 
8 

202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 4 
102xxx วิชาเลือกสาขา 1 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2  

2 
3 
3 

102482 สัมมนาทางเคมี 2 
102xxx วิชาเลือกสาขา 2 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 

1 
3 
3 

 รวม 8 รวม 8 รวม 7  
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โครงสร้างหลักสูตร 
  โครงสร้างการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                     ไม่น้อยกว่า   165 หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  38     หน่วยกิต 

        -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    15     หน่วยกิต 
               -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  15     หน่วยกิต 
               -  กลุ่มวชิาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก                    ไม่น้อยกว่า       8     หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ                                 ไม่น้อยกว่า 110    หน่วยกิต  

     -   กลุ่มวิชาแกน วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     35    หน่วยกิต 
                            -   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                             69    หน่วยกิต 
                            -   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    6     หน่วยกิต 
  (3)   หมวดวิชาสหกิจศึกษา และโครงการวิจัย     ไม่น้อยกว่า      9     หน่วยกิต 
   -    เตรียมสหกิจศึกษา   1     หน่วยกิต 
   -    สหกิจศึกษา   8     หน่วยกิต หรือ 
        โครงการวิจัย    8     หน่วยกิต 

 (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไม่น้อยกว่า      8 หน่วยกิต 

               
แนวทางประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

บัณฑิตสาขาวิชาเคมี สามารถประกอบอาชีพเป็น นักวิทยาศาสตร์เคมี นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือในหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้น  ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง ณ สถาบันการศึกษาชั้นน าท้ังในและต่างประเทศ 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
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) 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย

กิต 
1 102101 เคมี 1 

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102103 เคมี 2 
102104 ปฏิบัติการเคมี 2 
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173 ชีววิทยา 2 
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่ 
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์  

ยุคใหม่ 
203102 กาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 

103141 วิธีเชิงสถิติ 
102121 เคมีอินทรีย์ 1 
102122 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
102131 เคมีวิเคราะห์ 1 
102132 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
102105 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
202201 ทักษะชีวิต 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์ 

3 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 

 รวม 19 รวม 19 รวม 19 
2 102241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

102242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 
102233 เคมีวิเคราะห์ 2 
102234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
102211 เคมีอนินทรีย์ 1 
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 

3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 

102243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
102271 หลักชีวเคมี 1 
102272 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 1 
102223 เคมีอินทรีย์ 2 
102224 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 

3 
3 
1 
4 
1 
3 
3 

102273 หลักชีวเคมี 2 
102274 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 2 
102250 การค านวณทางเคมี 
102212 เคมีอนินทรีย์ 2 
102213 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 1 
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

3 
1 
3 
3 
1 
2 
3 

 รวม 17 รวม 18 รวม 16 
3 102314 เคมีอนินทรีย์ข้ันสูง 

102315 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ข้ันสูง 
102325 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 3 

3 
1 
3 
3 
2 
2 

102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ 
102336 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง

เครื่องมือ 
102344 เคมีเชิงฟิสิกส์ข้ันสูง 
102345 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ข้ันสูง 
102106 การเขียนงานวิจัยทางเคมี 
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

3 
1 
 
3 
1 
2 
3 

102381 สัมมนาเคมี 1 
102391 เตรียมสหกิจศึกษา 
102390 โครงงาน 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 

1 
1 
3 
2 

 รวม 14 รวม 13 รวม 7 
4 102492 สหกิจศึกษา 1  

หรือ 
102494 โครงการวิจัย 1 

8 
 
8 

202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 4 
102xxx วิชาเลือกสาขา 1 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2  

2 
3 
3 

102482 สัมมนาทางเคมี 2 
102xxx วิชาเลือกสาขา 2 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 

1 
3 
3 

 รวม 8 รวม 8 รวม 7  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Mathematics 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

 ชื่อย่อ   :  วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Mathematics) 

 ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Mathematics) 

ลักษณะวิชาชีพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาตามปรัชญาของหลักสูตรท่ีว่า “เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีจิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน า
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้” โดยหลักสูตรฯ มุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาให้มีสติปัญญาและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการท่ีใช้เหตุผล ด้วยความรู้และความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ อันจะเป็นรากฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาเครื่องมือในการ
ก าหนดและสร้างรูปแบบจ าลองต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจและแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาให้ตรงตามความสนใจ หลักสูตรจึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษารายวิชา
เพิ่มเติมจาก 3 กลุ่มวิชา ซ่ึงเพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต่ า ดังน้ี 

- กลุ่มวิชาเน้นศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานและสร้างความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการศึกษาและท าวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาได้  และ รองรับการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

- กลุ่มวิชาเน้นสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา สหกิจศึกษา ได้ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการท างานจริง และ
สร้างความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการท างานทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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- กลุ่มวิชาเน้นเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการโดยใช้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังน้ีมีผู้ประกอบการจริงมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา และรองรับการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรนี ้

ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดการศึกษาตามรูปแบบดังต่อไปน้ี 

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต โดยหมวดวิชาท่ี
ศึกษามี 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษารายวิชาท่ีเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและสังคม ปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมและ  
จริยธรรม สร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ และรายวิชาความรู้ท่ัวไปด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

- หมวดวิชาเฉพาะ ศึกษารายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมท้ังรายวิชาท่ีสร้างความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (รายวิชาเสวนาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาแนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์ และศึกษารายวิชาเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ท่ีสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์อย่างลึกซ้ึง  

- หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย เน้นการใช้ความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือ
เรียนรู้วิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้า
ของคณิตศาสตร์ 

- หมวดวิชาเลือกเสรี ศึกษารายวิชาเสริมความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล 
โดยมีจ านวนหน่วยกิตแบ่งตามหมวดวิชาดังต่อไปน้ี 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   ไม่น้อยกว่า   167 หน่วยกิต 
  ก  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
      ประกอบด้วย   
      (1)  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
      (2)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  15 หน่วยกิต 
      (3)  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก          ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Mathematics 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

 ชื่อย่อ   :  วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Mathematics) 

 ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Mathematics) 

ลักษณะวิชาชีพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาตามปรัชญาของหลักสูตรท่ีว่า “เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีจิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน า
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้” โดยหลักสูตรฯ มุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาให้มีสติปัญญาและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการท่ีใช้เหตุผล ด้วยความรู้และความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ อันจะเป็นรากฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาเครื่องมือในการ
ก าหนดและสร้างรูปแบบจ าลองต่าง ๆ เพื่อท าความเข้าใจและแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้ตรงตามความสนใจ หลักสูตรจึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษารายวิชา
เพิ่มเติมจาก 3 กลุ่มวิชา ซ่ึงเพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต่ า ดังน้ี 

- กลุ่มวิชาเน้นศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการศึกษาและท าวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาได้  และ รองรับการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

- กลุ่มวิชาเน้นสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา สหกิจศึกษา ได้ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการท างานจริง และ
สร้างความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการท างานทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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- กลุ่มวิชาเน้นเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการโดยใช้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังน้ีมีผู้ประกอบการจริงมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา และรองรับการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรนี ้

ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดการศึกษาตามรูปแบบดังต่อไปน้ี 

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต โดยหมวดวิชาท่ี
ศึกษามี 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษารายวิชาท่ีเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและสังคม ปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมและ  
จริยธรรม สร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ และรายวิชาความรู้ท่ัวไปด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

- หมวดวิชาเฉพาะ ศึกษารายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมท้ังรายวิชาท่ีสร้างความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (รายวิชาเสวนาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาแนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์ และศึกษารายวิชาเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ท่ีสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์อย่างลึกซ้ึง  

- หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย เน้นการใช้ความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือ
เรียนรู้วิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้า
ของคณิตศาสตร์ 

- หมวดวิชาเลือกเสรี ศึกษารายวิชาเสริมความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล 
โดยมีจ านวนหน่วยกิตแบ่งตามหมวดวิชาดังต่อไปน้ี 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   ไม่น้อยกว่า   167 หน่วยกิต 
  ก  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
      ประกอบด้วย   
      (1)  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
      (2)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  15 หน่วยกิต 
      (3)  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก          ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
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 ข  หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต 
      ประกอบด้วย   
      (1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 42 หน่วยกิต 
      (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 50 หน่วยกิต 
      (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก             ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
  ค  หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
      ประกอบด้วย   
      (1)  เตรียมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิต 
      (2)  สหกิจศึกษา หรือ โครงการวิจัย      ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
  ง  หมวดวิชาเลือกเสรี                             ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

ประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์ระบบ นักวางแผนและนโยบาย ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือสามารถพัฒนาสู่วิชาชีพเกี่ยวกับด้านประกันภัย  ด้านการเงิน ด้านวิจัยการด าเนินการ หรืองานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือการจ าลองสถานการณ์ รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมี
คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเพียงพอ เพื่อสามารถท าการศึกษาต่อและวิจัยในขั้นสูง ณ สถาบันการศึกษาชั้นนาท้ังในและต่างประเทศ รวม
ไปถึงมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 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 หน่วย

กิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 
 

102103 เคมี 2            
102104 ปฏิบัติการเคมี 2        
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173 ชีววิทยา 2 
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส ์
              ยุคใหม ่
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหลก็ 
              และฟิสกิส์ยุคใหม ่
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
              สื่อสาร 2             

3 
1 
4 
3 
1 
3 
 
1 
 
3 

103115   หลักการทางคณิตศาสตร์ 
103141   วิธีเชิงสถิติ 
103221   แคลคูลัสขั้นสูง 
202108   การรู้ดิจิทัล 
202109   ทักษะการรู้คอมพิวเตอร ์
202201   ทักษะชีวิต 
 
 
 

4 
3 
4 
2 
1 
3 

 

รวม 19 รวม 19 รวม 17 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย
กิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย
กิต 

103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
103222 การวิเคราะห ์1 
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 
202202 ความเป็นพลเมืองและ 
        พลเมืองโลก 
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
 
 

4 
4 
4 
3 
 
3 

103213 พีชคณิตนามธรรม 
103223 การวิเคราะห ์2 
103251 การเขียนโปรแกรม 
           คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์ 
203204   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx   วิชาเลือกเสร ี

4 
4 
4 
 
3 
2 
2 

103224 ตัวแปรเชิงซ้อน  
103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2  
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
202203 มนุษย์กับสังคมและ 
             สิ่งแวดลอ้ม 
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
             ท างานในอนาคต        

4 
4 
4 
3 
 
3 
 

รวม 18 รวม 19 รวม 18 
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 ข  หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต 
      ประกอบด้วย   
      (1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 42 หน่วยกิต 
      (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 50 หน่วยกิต 
      (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก             ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
  ค  หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
      ประกอบด้วย   
      (1)  เตรียมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิต 
      (2)  สหกิจศึกษา หรือ โครงการวิจัย      ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
  ง  หมวดวิชาเลือกเสรี                             ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

ประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์ระบบ นักวางแผนและนโยบาย ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือสามารถพัฒนาสู่วิชาชีพเกี่ยวกับด้านประกันภัย  ด้านการเงิน ด้านวิจัยการด าเนินการ หรืองานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือการจ าลองสถานการณ์ รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมี
คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเพียงพอ เพื่อสามารถท าการศึกษาต่อและวิจัยในขั้นสูง ณ สถาบันการศึกษาชั้นนาท้ังในและต่างประเทศ รวม
ไปถึงมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 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 หน่วย

กิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 
 

102103 เคมี 2            
102104 ปฏิบัติการเคมี 2        
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173 ชีววิทยา 2 
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส ์
              ยุคใหม ่
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหลก็ 
              และฟิสกิส์ยุคใหม ่
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
              สื่อสาร 2             

3 
1 
4 
3 
1 
3 
 
1 
 
3 

103115   หลักการทางคณิตศาสตร์ 
103141   วิธีเชิงสถิติ 
103221   แคลคูลัสขั้นสูง 
202108   การรู้ดิจิทัล 
202109   ทักษะการรู้คอมพิวเตอร ์
202201   ทักษะชีวิต 
 
 
 

4 
3 
4 
2 
1 
3 

 

รวม 19 รวม 19 รวม 17 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย
กิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย
กิต 

103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
103222 การวิเคราะห ์1 
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 
202202 ความเป็นพลเมืองและ 
        พลเมืองโลก 
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
 
 

4 
4 
4 
3 
 
3 

103213 พีชคณิตนามธรรม 
103223 การวิเคราะห ์2 
103251 การเขียนโปรแกรม 
           คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์ 
203204   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx   วิชาเลือกเสร ี

4 
4 
4 
 
3 
2 
2 

103224 ตัวแปรเชิงซ้อน  
103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2  
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
202203 มนุษย์กับสังคมและ 
             สิ่งแวดลอ้ม 
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
             ท างานในอนาคต        

4 
4 
4 
3 
 
3 
 

รวม 18 รวม 19 รวม 18 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย
กิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย
กิต 

103342 ทฤษฎีความนา่จะเป็น 
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 
103394  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
 พัฒนา 
 

 

4 
4 
4 
1 
3 
 
 

103xxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก 
103395  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2 
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ            
 เทคโนโลยี 
103391  เตรียมสหกิจศึกษา            
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx   วิชาเลือกเสร ี

 

4 
1 
3 
 
1 
2 
3 
 

103393 สหกิจศึกษา   1        (a) 
    หรือ      (*) 
103xxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก   (b) 
103xxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก   (b) 

 
 
 
 

8 
 
4 
4 
 
 
 

 
รวม 16 รวม 14 รวม 8 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย
กิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย
กิต 

103490 โครงงาน 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

 
 
 

4 
2 
 

103xxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก         (a) 
103xxx   วิชาเฉพาะด้านเลือก         (a) 
    หรือ    (*) 
103492  โครงการวิจัย                    (b) 

 

4 
4 
 
8 
 

202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx   วิชาเลือกเสร ี

 
 
 

2 
3 
 
 
 

รวม 6 รวม 8 รวม 5 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 167  หน่วยกิต 

 
(*) ให้นักศึกษาเลือก (a)   วิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่3  และ วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 วิชา ในชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2      
       หรือ (b)   วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 วชิา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่3 และ วิชาโครงการวิจยั ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology 

 
 ชื่อปริญญา   

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

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 เส้นทางการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีววิทยามีหลากหลายเน่ืองจากชีววิทยาเป็นสาขาวิชาท่ีกว้าง และเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสาขาอื่นๆ หลายสาขา ความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา และทักษะท่ีได้รับการฝึกฝนท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพในเส้นทางของนักวิจัย นักวิชาการ ท างานในวงการศึกษา งานบริหารจัดการ ท้ังในภาครัฐและเอกชน งานในภาคอุตสาหกรรม และงานอื่น ๆ 
ท่ีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีท่ี
จัดการสิ่งมีชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ชีววิทยาเป็นวิชาท่ีมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับชีวมณฑล รวมถึงการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาจะได้ศึกษาเซลล์วิทยาเพื่อเข้าใจการท างานของหน่วย
ของสิ่งมีชีวิตท่ีท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้  วิชาท่ีว่าด้วยสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตจะน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของร่างกายสิ่งมีชีวิตเพื่อ
ความอยู่รอด  นักศึกษาจะขยายมุมมองเกี่ยวกับโลกของสิ่งมีชีวิตจากการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาทางพันธุศาสตร์จะท าให้
นักศึกษาสามารถอธิบายการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การด ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ ท่ีมาของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความเข้าใจท่ีลึกซ้ึง
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ชีววิทยาระดับโมเลกุลเป็นศาสตร์ท่ีจะท าให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการที่จะได้มาซ่ึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล รวมถึง
การจัดการสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ในทางใดทางหน่ึง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทาง
ชีววิทยากับความรู้ในสาขาอื่นซ่ึงจะท าให้ความรู้ในสาขาของตนเกิดประโยชน์สูงสุด นักศึกษาจะได้ฝึกแก้ปัญหาผ่านการท าวิจัยและการฝึกงาน  
นักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร  

สาขาวิชาชีววิทยา 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย
กิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย
กิต 

103342 ทฤษฎีความนา่จะเป็น 
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 
103394  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
 พัฒนา 
 

 

4 
4 
4 
1 
3 
 
 

103xxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก 
103395  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2 
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ            
 เทคโนโลยี 
103391  เตรียมสหกิจศึกษา            
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx   วิชาเลือกเสร ี

 

4 
1 
3 
 
1 
2 
3 
 

103393 สหกิจศึกษา   1        (a) 
    หรือ      (*) 
103xxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก   (b) 
103xxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก   (b) 

 
 
 
 

8 
 
4 
4 
 
 
 

 
รวม 16 รวม 14 รวม 8 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย
กิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย
กิต 

103490 โครงงาน 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

 
 
 

4 
2 
 

103xxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก         (a) 
103xxx   วิชาเฉพาะด้านเลือก         (a) 
    หรือ    (*) 
103492  โครงการวิจัย                    (b) 

 

4 
4 
 
8 
 

202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx   วิชาเลือกเสร ี

 
 
 

2 
3 
 
 
 

รวม 6 รวม 8 รวม 5 
รวมหน่วยกิตทัง้หมด 167  หน่วยกิต 

 
(*) ให้นักศึกษาเลือก (a)   วิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่3  และ วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 วิชา ในชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2      
       หรือ (b)   วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 วชิา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่3 และ วิชาโครงการวิจยั ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

21 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology 

 
 ชื่อปริญญา   

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

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 เส้นทางการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีววิทยามีหลากหลายเน่ืองจากชีววิทยาเป็นสาขาวิชาท่ีกว้าง และเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสาขาอื่นๆ หลายสาขา ความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา และทักษะท่ีได้รับการฝึกฝนท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพในเส้นทางของนักวิจัย นักวิชาการ ท างานในวงการศึกษา งานบริหารจัดการ ท้ังในภาครัฐและเอกชน งานในภาคอุตสาหกรรม และงานอื่น ๆ 
ท่ีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีท่ี
จัดการสิ่งมีชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ชีววิทยาเป็นวิชาท่ีมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับชีวมณฑล รวมถึงการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาจะได้ศึกษาเซลล์วิทยาเพื่อเข้าใจการท างานของหน่วย
ของสิ่งมีชีวิตท่ีท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้  วิชาท่ีว่าด้วยสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตจะน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของร่างกายสิ่งมีชีวิตเพื่อ
ความอยู่รอด  นักศึกษาจะขยายมุมมองเกี่ยวกับโลกของสิ่งมีชีวิตจากการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาทางพันธุศาสตร์จะท าให้
นักศึกษาสามารถอธิบายการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การด ารงอยู่ของเผ่าพันธ์ุ ท่ีมาของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความเข้าใจท่ีลึกซ้ึง
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ชีววิทยาระดับโมเลกุลเป็นศาสตร์ท่ีจะท าให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการที่จะได้มาซ่ึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล รวมถึง
การจัดการสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ในทางใดทางหน่ึง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทาง
ชีววิทยากับความรู้ในสาขาอื่นซ่ึงจะท าให้ความรู้ในสาขาของตนเกิดประโยชน์สูงสุด นักศึกษาจะได้ฝึกแก้ปัญหาผ่านการท าวิจัยและการฝึกงาน  
นักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร  

สาขาวิชาชีววิทยา 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ดังน้ี 

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

2) นักวิทยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและยา 
และอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง  

3) งานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และ
สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ 

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

 ท้ังน้ี บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเหล่าน้ีในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่ นได้ นอกจากน้ี บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพทาง
วิชาการท่ีเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อในขั้นท่ีสูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าท้ังในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นท่ีผู้ศึกษาควรมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น นิติวิทยาศาสตร์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 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 
 

23 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา  มีแผนการศึกษา ดังน้ี 
ชั้นป ี ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกติ 
ปีท่ี 1 102101  เคมี 1            

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102103  เคมี 2            
102104  ปฏิบัติการเคมี 2        
103122  แคลคูลัสวิเคราะห์ 2                        
104173  ชีววิทยา 2 
104174  ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112  ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม ่
105197  ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม่ 
203102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102121  เคมีอินทรีย์ 1 
102122  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
103141  วิธีเชิงสถิติ 
104105  พันธุศาสตร์พื้นฐาน 
104106  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  ทักษะการรู้คอมพวิเตอร์ 
202201  ทักษะชีวิต 

4 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
3 

รวม 19 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 2 104211  ชีววิทยาของเซลล์ 

108201  จุลชีววิทยา 
108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
202207  มนุษย์กบัเศรษฐกิจและการพัฒนา 
203203  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
 

4 
4 
1 
3 
3 
3 
 

109201  ชีวเคมี 
109204  ปฏิบัติการชีวเคมี 
104221  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 
104222  ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย 
            วิภาคศาสตร์ของพืช 
104270  ชีวสถิติ 
203204  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2    
235377  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   

4 
1 
4 
1 
 
2 
3 
3 

104241  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
104242  ปฏิบัติการการจัดระบบและ 
            ความหลากหลายทางชีวภาพ 
104312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ 
104323  สรีรวิทยาของพืช 
104324  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม          
203305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

4 
 
1 
2 
4 
1 
3 
3 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
ปีท่ี 3 104331  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

104332  ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
104335  ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104336  ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104390  โครงงาน    
104393  สัมมนา 1 
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   

4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 

202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
101302  แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
104391  เตรียมสหกิจศึกษา            
104333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104334  ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104351  นิเวศวิทยา 
104352  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
104361  วิวัฒนาการ 

2 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
4 

104392  สหกิจศึกษา 1                         
 หรือ 
104492  โครงการวิจัย 
 

8 
 
8 

 รวม 16 รวม 20 รวม     8 
ปีท่ี 4 202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 

202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 
104493  สัมมนา 2 

2 
2 
1 

104xxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
 

4 101303  การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล  3 

รวม 5 รวม 4 รวม 3 
รวมหน่วยกิตทัง้หลักสตูร 167 หน่วยกติ 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ดังน้ี 

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

2) นักวิทยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและยา 
และอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง  

3) งานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และ
สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ 

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

 ท้ังน้ี บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเหล่าน้ีในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่ นได้ นอกจากน้ี บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพทาง
วิชาการท่ีเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อในขั้นท่ีสูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าท้ังในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นท่ีผู้ศึกษาควรมีความรู้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เช่น นิติวิทยาศาสตร์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 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) 

 

แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา  มีแผนการศึกษา ดังน้ี 
ชั้นป ี ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกติ 
ปีท่ี 1 102101  เคมี 1            

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102103  เคมี 2            
102104  ปฏิบัติการเคมี 2        
103122  แคลคูลัสวิเคราะห์ 2                        
104173  ชีววิทยา 2 
104174  ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112  ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม ่
105197  ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม่ 
203102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102121  เคมีอินทรีย์ 1 
102122  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
103141  วิธีเชิงสถิติ 
104105  พันธุศาสตร์พื้นฐาน 
104106  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  ทักษะการรู้คอมพวิเตอร์ 
202201  ทักษะชีวิต 

4 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
3 

รวม 19 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 2 104211  ชีววิทยาของเซลล์ 

108201  จุลชีววิทยา 
108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
202207  มนุษย์กบัเศรษฐกิจและการพัฒนา 
203203  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
 

4 
4 
1 
3 
3 
3 
 

109201  ชีวเคมี 
109204  ปฏิบัติการชีวเคมี 
104221  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 
104222  ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย 
            วิภาคศาสตร์ของพืช 
104270  ชีวสถิติ 
203204  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2    
235377  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   

4 
1 
4 
1 
 
2 
3 
3 

104241  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
104242  ปฏิบัติการการจัดระบบและ 
            ความหลากหลายทางชีวภาพ 
104312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ 
104323  สรีรวิทยาของพืช 
104324  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม          
203305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

4 
 
1 
2 
4 
1 
3 
3 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
ปีท่ี 3 104331  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

104332  ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
104335  ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104336  ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104390  โครงงาน    
104393  สัมมนา 1 
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   

4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 

202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
101302  แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
104391  เตรียมสหกิจศึกษา            
104333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104334  ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104351  นิเวศวิทยา 
104352  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
104361  วิวัฒนาการ 

2 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
4 

104392  สหกิจศึกษา 1                         
 หรือ 
104492  โครงการวิจัย 
 

8 
 
8 

 รวม 16 รวม 20 รวม     8 
ปีท่ี 4 202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 

202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 
104493  สัมมนา 2 

2 
2 
1 

104xxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
 

4 101303  การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล  3 

รวม 5 รวม 4 รวม 3 
รวมหน่วยกิตทัง้หลักสตูร 167 หน่วยกติ 
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แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา  ผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีแผนการศึกษา ดังน้ี 
ชั้นป ี ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกติ 
ปีท่ี 1 102101  เคมี 1            

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102103  เคมี 2            
102104  ปฏิบัติการเคมี 2        
103122  แคลคูลัสวิเคราะห์ 2                        
104173  ชีววิทยา 2 
104174  ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112  ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม ่
105197  ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม่ 
203102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102121  เคมีอินทรีย์ 1 
102122  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
103141  วิธีเชิงสถิติ 
104105  พันธุศาสตร์พื้นฐาน 
104106  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  ทักษะการรู้คอมพวิเตอร์ 
202201  ทักษะชีวิต 

4 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
3 

รวม 19 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 2 104211  ชีววิทยาของเซลล์ 

108201  จุลชีววิทยา 
108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
202207  มนุษย์กบัเศรษฐกิจและการพฒันา               
203203  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
 

4 
4 
1 
3 
3 
3 
 

109201  ชีวเคมี 
109204  ปฏิบัติการชีวเคมี 
104221  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 
104222  ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย 
            วิภาคศาสตร์ของพืช 
104270  ชีวสถิติ 
203204  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2    
235377  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   

4 
1 
4 
1 
 
2 
3 
3 

104241  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
104242  ปฏิบัติการการจัดระบบและ 
            ความหลากหลายทางชีวภาพ 
104312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ 
104323  สรีรวิทยาของพืช 
104324  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม          
203305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

4 
1 
 
2 
4 
1 
3 
3 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
 ปีท่ี 3 104331  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

104332  ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
104335  ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104336  ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104390  โครงงาน    
104393  สัมมนา 1 
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   

4 
1 
2 
1 
3 
1 
21 
2 

202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
101302  แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
104391  เตรียมสหกิจศึกษา            
104333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104334  ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104351  นิเวศวิทยา 
104352  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
104361  วิวัฒนาการ 

2 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
4 

104392  สหกิจศึกษา 1                         
 หรือ 
104492  โครงการวิจัย 
 

8 
 
8 

 รวม 16 รวม 20 รวม 8 
ปีท่ี 4 202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 

202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 
104493  สัมมนา 2 

2 
2 
1 

104xxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
xxxxxx   วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ก)   
 

4 
4 

101303  การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค 
            ดิจิทัล  
xxxxxx   วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ก)   

3 
 
4 

รวม 5 รวม 8 รวม 7 
รวมหน่วยกิตทัง้หลักสตูร 175 หน่วยกติ 
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แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ผู้ท่ีต้องการเพิ่มทักษะกับผู้ประกอบการ มีแผนการศึกษา ดังน้ี 
ชั้นป ี ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกติ 
ปีท่ี 1 102101  เคมี 1            

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102103  เคมี 2            
102104  ปฏิบัติการเคมี 2        
103122  แคลคูลัสวิเคราะห์ 2                        
104173  ชีววิทยา 2 
104174  ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112  ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม ่
105197  ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม่ 
203102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102121  เคมีอินทรีย์ 1 
102122  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
103141  วิธีเชิงสถิติ 
104105  พันธุศาสตร์พื้นฐาน 
104106  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  ทักษะการรู้คอมพวิเตอร์ 
202201  ทักษะชีวิต 

4 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
3 

รวม 19 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 2 104211  ชีววิทยาของเซลล์ 

108201  จุลชีววิทยา 
108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
202207  มนุษย์กบัเศรษฐกิจและการพฒันา               
203203  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
 

4 
4 
1 
3 
3 
3 
 

109201  ชีวเคมี 
109204  ปฏิบัติการชีวเคมี 
104221  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 
104222  ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย 
            วิภาคศาสตร์ของพืช 
104270  ชีวสถิติ 
203204  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2    
235377  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   

4 
1 
4 
1 
 
2 
3 
3 

104241  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
104242  ปฏิบัติการการจัดระบบและ 
            ความหลากหลายทางชีวภาพ 
104312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ 
104323  สรีรวิทยาของพืช 
104324  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม          
203305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

4 
1 
 
2 
4 
1 
3 
3 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
 ปีท่ี 3 104331  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

104332  ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
104335  ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104336  ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104390  โครงงาน    
104393  สัมมนา 1 
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   

4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 

202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
101302  แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
104391  เตรียมสหกิจศึกษา            
104333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104334  ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104351  นิเวศวิทยา 
104352  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
104361  วิวัฒนาการ 

2 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
4 

104392  สหกิจศึกษา 1                         
 หรือ 
104492  โครงการวิจัย 
 

8 
 
8 

 รวม 16 รวม 20 รวม     8 
ปีที่ 4 202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
104493  สัมมนา 2 
104xxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน 

2 
2 
1 
4 

104494  สหกิจศึกษา 2                         
 

8 101303  การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค 
            ดิจิทัล  

3 

รวม 9 รวม 8 รวม 3 
รวมหน่วยกิตท้ังหลักสูตร 175 หน่วยกิต 



24 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา  ผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีแผนการศึกษา ดังน้ี 
ชั้นป ี ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกติ 
ปีท่ี 1 102101  เคมี 1            

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102103  เคมี 2            
102104  ปฏิบัติการเคมี 2        
103122  แคลคูลัสวิเคราะห์ 2                        
104173  ชีววิทยา 2 
104174  ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112  ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม ่
105197  ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม่ 
203102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102121  เคมีอินทรีย์ 1 
102122  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
103141  วิธีเชิงสถิติ 
104105  พันธุศาสตร์พื้นฐาน 
104106  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  ทักษะการรู้คอมพวิเตอร์ 
202201  ทักษะชีวิต 

4 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
3 

รวม 19 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 2 104211  ชีววิทยาของเซลล์ 

108201  จุลชีววิทยา 
108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
202207  มนุษย์กบัเศรษฐกิจและการพฒันา               
203203  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
 

4 
4 
1 
3 
3 
3 
 

109201  ชีวเคมี 
109204  ปฏิบัติการชีวเคมี 
104221  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 
104222  ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย 
            วิภาคศาสตร์ของพืช 
104270  ชีวสถิติ 
203204  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2    
235377  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   

4 
1 
4 
1 
 
2 
3 
3 

104241  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
104242  ปฏิบัติการการจัดระบบและ 
            ความหลากหลายทางชีวภาพ 
104312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ 
104323  สรีรวิทยาของพืช 
104324  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม          
203305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

4 
1 
 
2 
4 
1 
3 
3 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
 ปีท่ี 3 104331  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

104332  ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
104335  ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104336  ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104390  โครงงาน    
104393  สัมมนา 1 
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   

4 
1 
2 
1 
3 
1 
21 
2 

202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
101302  แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
104391  เตรียมสหกิจศึกษา            
104333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104334  ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104351  นิเวศวิทยา 
104352  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
104361  วิวัฒนาการ 

2 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
4 

104392  สหกิจศึกษา 1                         
 หรือ 
104492  โครงการวิจัย 
 

8 
 
8 

 รวม 16 รวม 20 รวม 8 
ปีท่ี 4 202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 

202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 
104493  สัมมนา 2 

2 
2 
1 

104xxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
xxxxxx   วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ก)   
 

4 
4 

101303  การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค 
            ดิจิทัล  
xxxxxx   วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ก)   

3 
 
4 

รวม 5 รวม 8 รวม 7 
รวมหน่วยกิตทัง้หลักสตูร 175 หน่วยกติ 

25 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ผู้ท่ีต้องการเพิ่มทักษะกับผู้ประกอบการ มีแผนการศึกษา ดังน้ี 
ชั้นป ี ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกติ 
ปีท่ี 1 102101  เคมี 1            

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102103  เคมี 2            
102104  ปฏิบัติการเคมี 2        
103122  แคลคูลัสวิเคราะห์ 2                        
104173  ชีววิทยา 2 
104174  ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112  ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม ่
105197  ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม่ 
203102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102121  เคมีอินทรีย์ 1 
102122  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
103141  วิธีเชิงสถิติ 
104105  พันธุศาสตร์พื้นฐาน 
104106  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  ทักษะการรู้คอมพวิเตอร์ 
202201  ทักษะชีวิต 

4 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
3 

รวม 19 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 2 104211  ชีววิทยาของเซลล์ 

108201  จุลชีววิทยา 
108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
202207  มนุษย์กบัเศรษฐกิจและการพฒันา               
203203  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
 

4 
4 
1 
3 
3 
3 
 

109201  ชีวเคมี 
109204  ปฏิบัติการชีวเคมี 
104221  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 
104222  ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย 
            วิภาคศาสตร์ของพืช 
104270  ชีวสถิติ 
203204  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2    
235377  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   

4 
1 
4 
1 
 
2 
3 
3 

104241  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
104242  ปฏิบัติการการจัดระบบและ 
            ความหลากหลายทางชีวภาพ 
104312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ 
104323  สรีรวิทยาของพืช 
104324  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม          
203305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

4 
1 
 
2 
4 
1 
3 
3 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
 ปีท่ี 3 104331  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

104332  ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
104335  ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104336  ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104390  โครงงาน    
104393  สัมมนา 1 
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   

4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 

202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
101302  แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
104391  เตรียมสหกิจศึกษา            
104333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104334  ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104351  นิเวศวิทยา 
104352  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
104361  วิวัฒนาการ 

2 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
4 

104392  สหกิจศึกษา 1                         
 หรือ 
104492  โครงการวิจัย 
 

8 
 
8 

 รวม 16 รวม 20 รวม     8 
ปีที่ 4 202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
104493  สัมมนา 2 
104xxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน 

2 
2 
1 
4 

104494  สหกิจศึกษา 2                         
 

8 101303  การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค 
            ดิจิทัล  

3 

รวม 9 รวม 8 รวม 3 
รวมหน่วยกิตท้ังหลักสูตร 175 หน่วยกิต 



26 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ผู้ท่ีต้องการบูรณาการเน้ือหาทางวิชาการกับพ้ืนฐานการประกอบการ
ธุรกิจและนวัตกรรม มีแผนการศึกษา ดังน้ี 

ชั้นป ี ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกติ 
ปีท่ี 1 102101  เคมี 1            

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102103  เคมี 2            
102104  ปฏิบัติการเคมี 2        
103122  แคลคูลัสวิเคราะห์ 2                        
104173  ชีววิทยา 2 
104174  ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112  ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม ่
105197  ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม่ 
203102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102121  เคมีอินทรีย์ 1 
102122  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
103141  วิธีเชิงสถิติ 
104105  พันธุศาสตร์พื้นฐาน 
104106  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  ทักษะการรู้คอมพวิเตอร์ 
202201  ทักษะชีวิต 

4 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
3 

รวม 19 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 2 104211  ชีววิทยาของเซลล์ 

108201  จุลชีววิทยา 
108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
202207  มนุษย์กบัเศรษฐกิจและการพฒันา               
203203  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
 

4 
4 
1 
3 
3 
3 
 

109201  ชีวเคมี 
109204  ปฏิบัติการชีวเคมี 
104221  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 
104222  ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย 
            วิภาคศาสตร์ของพืช 
104270  ชีวสถิติ 
203204  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2    
235377  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   

4 
1 
4 
1 
 
2 
3 
3 

104241  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
104242  ปฏิบัติการการจัดระบบและ 
            ความหลากหลายทางชีวภาพ 
104312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ 
104323  สรีรวิทยาของพืช 
104324  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม          
203305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

4 
1 
 
2 
4 
1 
3 
3 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
 ปีท่ี 3 104331  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

104332  ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
104335  ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104336  ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104390  โครงงาน    
104393  สัมมนา 1 
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   

4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 

202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
101302  แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
104391  เตรียมสหกิจศึกษา            
104333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104334  ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104351  นิเวศวิทยา 
104352  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
104361  วิวัฒนาการ 

2 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
4 

104392  สหกิจศึกษา 1                         
 หรือ 
104492  โครงการวิจัย 
 

8 
 
8 

 รวม 16 รวม 20 รวม 8 
ปีท่ี 4 202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 

202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 
104493  สัมมนา 2 
xxxxxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ข) 

2 
2 
1 
4 

104xxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
xxxxxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ข) 

4 
4 

101303  การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค 
            ดิจิทัล  
 

3 
 
 

รวม 9 รวม 8 รวม 3 
รวมหน่วยกิตทัง้หลักสตูร 175 หน่วยกติ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics 

 
ชื่อปริญญา   

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

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

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

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
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แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ผู้ท่ีต้องการบูรณาการเน้ือหาทางวิชาการกับพ้ืนฐานการประกอบการ
ธุรกิจและนวัตกรรม มีแผนการศึกษา ดังน้ี 

ชั้นป ี ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกติ 
ปีท่ี 1 102101  เคมี 1            

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

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102103  เคมี 2            
102104  ปฏิบัติการเคมี 2        
103122  แคลคูลัสวิเคราะห์ 2                        
104173  ชีววิทยา 2 
104174  ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112  ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม ่
105197  ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟสิิกส์ยุคใหม่ 
203102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 

102121  เคมีอินทรีย์ 1 
102122  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
103141  วิธีเชิงสถิติ 
104105  พันธุศาสตร์พื้นฐาน 
104106  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  ทักษะการรู้คอมพวิเตอร์ 
202201  ทักษะชีวิต 

4 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
3 

รวม 19 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 2 104211  ชีววิทยาของเซลล์ 

108201  จุลชีววิทยา 
108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
202207  มนุษย์กบัเศรษฐกิจและการพฒันา               
203203  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
 

4 
4 
1 
3 
3 
3 
 

109201  ชีวเคมี 
109204  ปฏิบัติการชีวเคมี 
104221  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 
104222  ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกาย 
            วิภาคศาสตร์ของพืช 
104270  ชีวสถิติ 
203204  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2    
235377  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   

4 
1 
4 
1 
 
2 
3 
3 

104241  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
104242  ปฏิบัติการการจัดระบบและ 
            ความหลากหลายทางชีวภาพ 
104312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ 
104323  สรีรวิทยาของพืช 
104324  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม          
203305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

4 
1 
 
2 
4 
1 
3 
3 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
 ปีท่ี 3 104331  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

104332  ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
104335  ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104336  ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104390  โครงงาน    
104393  สัมมนา 1 
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   
202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   

4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 

202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
101302  แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
104391  เตรียมสหกิจศึกษา            
104333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104334  ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104351  นิเวศวิทยา 
104352  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
104361  วิวัฒนาการ 

2 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
4 

104392  สหกิจศึกษา 1                         
 หรือ 
104492  โครงการวิจัย 
 

8 
 
8 

 รวม 16 รวม 20 รวม 8 
ปีท่ี 4 202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 

202xxx  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 
104493  สัมมนา 2 
xxxxxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ข) 

2 
2 
1 
4 

104xxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
xxxxxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน (ข) 

4 
4 

101303  การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุค 
            ดิจิทัล  
 

3 
 
 

รวม 9 รวม 8 รวม 3 
รวมหน่วยกิตทัง้หลักสตูร 175 หน่วยกติ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics 

 
ชื่อปริญญา   

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

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

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

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
ประกอบอาชีพเป็นนักฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของ

ภาคเอกชนตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังเป็นผู้ มี คุณภาพทางวิชาการด้านฟิสิกส์ ท่ี เพียงพอท่ีจะท าการศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้น                    
ณ สถาบันการศึกษาชั้นน าท้ังในและต่างประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 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 ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองตรงตามความสนใจ 
ดังน้ี 

5.1.1 กลุ่มวิชาเน้นศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการศึกษาและท าวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาได้  และ รองรับการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

5.1.2 กลุ่มวิชาเน้นสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการท างานจริง และสร้างความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการท างานทันที
เมื่อส าเร็จการศึกษา   

5.1.3 กลุ่มวิชาเน้นเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการโดยใช้พื้นฐานด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังน้ีมีผู้ประกอบการจริงมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา และรองรับการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

ท้ังนี้ นักศึกษาอาจเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้จากหลายกลุ่มวิชา 
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แผนการศึกษา 4 ปีของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ดังน้ี 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
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 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 

102103   เคมี 2           
102104   ปฏิบัติการเคมี 2        
103122   แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173   ชีววิทยา 2 
104174   ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112   ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกสย์ุค 
             ใหม ่
105197   ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหลก็และ 
             ฟิสกิส์ยุคใหม่   
203102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2             

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
 
1 
 
3 

103141   วิธีเชิงสถิติ 
103221   แคลคูลัสขั้นสูง 
105107   บทน าสู่โลกฟิสกิส ์
105108   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1  
202108   การรู้ดิจิทัล 
202109   ทักษะการรู้คอมพิวเตอร ์
202201   ทักษะชีวิต 
 
 
 

รวม  18  หน่วยกิต 

3 
4 
2 
3 
2 
1 
3 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105201   พื้นฐานการโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์          
105211   กลศาสตร์คลาสสิค 1              
105215   ฟิสิกส์ความร้อน    
203203   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
525101   การเขียนแบบวิศวกรรม    

 
 

รวม  17  หน่วยกิต 

4 
 
4 
4 
3 
2 

105202   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2     
105212   กลศาสตร์คลาสสิค 2         
105213   แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
105291   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 
203204   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
235377   การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

 
 

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
4 
4 
2 
3 
3 

105214   แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105216   คลื่น 
105221   กลศาสตร์ควอนตัม 1    
105292   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมอืง 
             โลก 
203305   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานใน 
             อนาคต         

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
2 
3 
 
3 

 

 
 
 
 
 



28 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
ประกอบอาชีพเป็นนักฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของ

ภาคเอกชนตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังเป็นผู้ มี คุณภาพทางวิชาการด้านฟิสิกส์ ท่ี เพียงพอท่ีจะท าการศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้น                    
ณ สถาบันการศึกษาชั้นน าท้ังในและต่างประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 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 ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองตรงตามความสนใจ 
ดังน้ี 

5.1.1 กลุ่มวิชาเน้นศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการศึกษาและท าวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาได้  และ รองรับการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

5.1.2 กลุ่มวิชาเน้นสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการท างานจริง และสร้างความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการท างานทันที
เมื่อส าเร็จการศึกษา   

5.1.3 กลุ่มวิชาเน้นเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการโดยใช้พื้นฐานด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังน้ีมีผู้ประกอบการจริงมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา และรองรับการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

ท้ังนี้ นักศึกษาอาจเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้จากหลายกลุ่มวิชา 
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แผนการศึกษา 4 ปีของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ดังน้ี 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
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 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 

102103   เคมี 2           
102104   ปฏิบัติการเคมี 2        
103122   แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173   ชีววิทยา 2 
104174   ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112   ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกสย์ุค 
             ใหม ่
105197   ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหลก็และ 
             ฟิสกิส์ยุคใหม่   
203102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2             

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
 
1 
 
3 

103141   วิธีเชิงสถิติ 
103221   แคลคูลัสขั้นสูง 
105107   บทน าสู่โลกฟิสกิส ์
105108   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1  
202108   การรู้ดิจิทัล 
202109   ทักษะการรู้คอมพิวเตอร ์
202201   ทักษะชีวิต 
 
 
 

รวม  18  หน่วยกิต 

3 
4 
2 
3 
2 
1 
3 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105201   พื้นฐานการโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์          
105211   กลศาสตร์คลาสสิค 1              
105215   ฟิสิกส์ความร้อน    
203203   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
525101   การเขียนแบบวิศวกรรม    

 
 

รวม  17  หน่วยกิต 

4 
 
4 
4 
3 
2 

105202   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2     
105212   กลศาสตร์คลาสสิค 2         
105213   แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
105291   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 
203204   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
235377   การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

 
 

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
4 
4 
2 
3 
3 

105214   แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105216   คลื่น 
105221   กลศาสตร์ควอนตัม 1    
105292   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมอืง 
             โลก 
203305   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานใน 
             อนาคต         

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
2 
3 
 
3 

 

 
 
 
 
 



30 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

105321   กลศาสตร์ควอนตัม 2 
105392   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์
202203   มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม                       
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
 

รวม  15  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
3 
2 
 

101302   แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลย ี
105391   เตรียมสหกิจศึกษา         
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202292   ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยี  
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 

รวม  12  หน่วยกิต 

3 
 

1 
4 
2 
2 

105395   โครงงาน   
202203   มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
             พัฒนา 
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
 
 

รวม  10  หน่วยกิต 

3 
3 
 
4 
 

 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105492   โครงการวิจัย หรือ 105491  
             สหกิจศึกษา 1 
             รวม  8  หน่วยกิต 

8 
 
 

105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส์  
 

รวม  4  หน่วยกิต 

4 
 

 

105493   สัมมนาฟิสิกส์  
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี 

รวม  5  หน่วยกิต 

2 
3 

รวมหน่วยกิตทัง้หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+10)+(8+4+5) = 56 + 54 + 37 + 17 = 164 หน่วยกิต 
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แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนการศึกษา 
ดังน้ี 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
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 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 

102103   เคมี 2           
102104   ปฏิบัติการเคมี 2        
103122   แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173   ชีววิทยา 2 
104174   ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112   ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกสย์ุค 
             ใหม ่
105197   ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหลก็และ 
             ฟิสกิส์ยุคใหม่   
203102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2             

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
 
1 
 
3 

103141   วิธีเชิงสถิติ 
103221   แคลคูลัสขั้นสูง 
105107   บทน าสู่โลกฟิสกิส ์
105108   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1  
202108   การรู้ดิจิทัล 
202109   ทักษะการรู้คอมพิวเตอร ์
202201   ทักษะชีวิต 
 
 
 

รวม  18  หน่วยกิต 

3 
4 
2 
3 
2 
1 
3 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105201   พื้นฐานการโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์          
105211   กลศาสตร์คลาสสิค 1              
105215   ฟิสิกส์ความร้อน    
203203   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
525101   การเขียนแบบวิศวกรรม    

 
 

รวม  17  หน่วยกิต 

4 
 
4 
4 
3 
2 

105202   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2     
105212   กลศาสตร์คลาสสิค 2         
105213   แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
105291   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 
203204   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
235377   การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

 
 

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
4 
4 
2 
3 
3 

105214   แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105216   คลื่น 
105221   กลศาสตร์ควอนตัม 1    
105292   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมอืง 
             โลก 
203305   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานใน 
             อนาคต         

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
2 
3 
 
3 

 

 
 
 
 
 



30 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

105321   กลศาสตร์ควอนตัม 2 
105392   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์
202203   มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม                       
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
 

รวม  15  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
3 
2 
 

101302   แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลย ี
105391   เตรียมสหกิจศึกษา         
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202292   ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยี  
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 

รวม  12  หน่วยกิต 

3 
 

1 
4 
2 
2 

105395   โครงงาน   
202203   มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
             พัฒนา 
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
 
 

รวม  10  หน่วยกิต 

3 
3 
 
4 
 

 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105492   โครงการวิจัย หรือ 105491  
             สหกิจศึกษา 1 
             รวม  8  หน่วยกิต 

8 
 
 

105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส์  
 

รวม  4  หน่วยกิต 

4 
 

 

105493   สัมมนาฟิสิกส์  
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี 

รวม  5  หน่วยกิต 

2 
3 

รวมหน่วยกิตทัง้หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+10)+(8+4+5) = 56 + 54 + 37 + 17 = 164 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนการศึกษา 
ดังน้ี 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
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 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 

102103   เคมี 2           
102104   ปฏิบัติการเคมี 2        
103122   แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173   ชีววิทยา 2 
104174   ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112   ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกสย์ุค 
             ใหม ่
105197   ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหลก็และ 
             ฟิสกิส์ยุคใหม่   
203102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2             

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
 
1 
 
3 

103141   วิธีเชิงสถิติ 
103221   แคลคูลัสขั้นสูง 
105107   บทน าสู่โลกฟิสกิส ์
105108   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1  
202108   การรู้ดิจิทัล 
202109   ทักษะการรู้คอมพิวเตอร ์
202201   ทักษะชีวิต 
 
 
 

รวม  18  หน่วยกิต 

3 
4 
2 
3 
2 
1 
3 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105201   พื้นฐานการโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์          
105211   กลศาสตร์คลาสสิค 1              
105215   ฟิสิกส์ความร้อน    
203203   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
525101   การเขียนแบบวิศวกรรม    

 
 

รวม  17  หน่วยกิต 

4 
 
4 
4 
3 
2 

105202   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2     
105212   กลศาสตร์คลาสสิค 2         
105213   แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
105291   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 
203204   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
235377   การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

 
 

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
4 
4 
2 
3 
3 

105214   แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105216   คลื่น 
105221   กลศาสตร์ควอนตัม 1    
105292   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมอืง 
             โลก 
203305   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานใน 
             อนาคต         

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
2 
3 
 
3 

 

 
 
 
 
 



32 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

105321   กลศาสตร์ควอนตัม 2 
105392   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์
202203   มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม                       
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
 

รวม  15  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
3 
2 
 

101302   แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลย ี
105391   เตรียมสหกิจศึกษา         
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202292   ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยี  
202xxx    วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 

 รวม  12  หน่วยกติ 

3 
 

1 
4 
2 
2 

105395   โครงงาน   
202203   มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
             พัฒนา 
202xxx    วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
 
 

รวม  10  หน่วยกิต 

3 
3 
 
4 
 

 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105492   โครงการวิจัย 
105xxx   วิชาเลือกระดบับัณฑิตศึกษา 

รวม  12  หน่วยกิต 

8 
4 

105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
105xxx   วิชาเลือกระดบับัณฑิตศึกษา 

รวม  8  หน่วยกิต 

4 
4 

 

105493   สัมมนาฟิสิกส์  
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี 

รวม  5  หน่วยกิต 

2 
3 

รวมหน่วยกิตทัง้หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+10)+(12+8+5) = 56 + 54 + 37 + 25 = 172 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นสหกิจศึกษา มีแผนการศึกษาดังน้ี 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
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 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 

102103   เคมี 2           
102104   ปฏิบัติการเคมี 2        
103122   แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173   ชีววิทยา 2 
104174   ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112   ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกสย์ุค 
             ใหม ่
105197   ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหลก็และ 
             ฟิสกิส์ยุคใหม่   
203102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2          

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
 
1 
 
3 

103141   วิธีเชิงสถิติ 
103221   แคลคูลัสขั้นสูง 
105107   บทน าสู่โลกฟิสกิส ์
105108   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1     
202108   การรู้ดิจิทัล 
202109   ทักษะการรู้คอมพิวเตอร ์
202201   ทักษะชีวิต 
 
 

 
รวม  18  หน่วยกิต 

3 
4 
2 
3 
2 
1 
3 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105201   พื้นฐานการโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์          
105211   กลศาสตร์คลาสสิค 1              
105215   ฟิสิกส์ความร้อน    
203203   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
525101   การเขียนแบบวิศวกรรม    

 
 

รวม  17  หน่วยกิต 

4 
 
4 
4 
3 
2 

105202   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2     
105212   กลศาสตร์คลาสสิค 2         
105213   แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
105291   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 
203204   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
235377   การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
4 
4 
2 
3 
3 

105214   แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105216   คลื่น 
105221   กลศาสตร์ควอนตัม 1    
105292   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมอืง 
             โลก 
203305   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานใน 
             อนาคต         

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
2 
3 
 
3 

 

 
 
 
 
 



32 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

105321   กลศาสตร์ควอนตัม 2 
105392   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์
202203   มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม                       
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
 

รวม  15  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
3 
2 
 

101302   แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลย ี
105391   เตรียมสหกิจศึกษา         
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202292   ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยี  
202xxx    วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 

 รวม  12  หน่วยกติ 

3 
 

1 
4 
2 
2 

105395   โครงงาน   
202203   มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
             พัฒนา 
202xxx    วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
 
 

รวม  10  หน่วยกิต 

3 
3 
 
4 
 

 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105492   โครงการวิจัย 
105xxx   วิชาเลือกระดบับัณฑิตศึกษา 

รวม  12  หน่วยกิต 

8 
4 

105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
105xxx   วิชาเลือกระดบับัณฑิตศึกษา 

รวม  8  หน่วยกิต 

4 
4 

 

105493   สัมมนาฟิสิกส์  
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี 

รวม  5  หน่วยกิต 

2 
3 

รวมหน่วยกิตทัง้หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+10)+(12+8+5) = 56 + 54 + 37 + 25 = 172 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นสหกิจศึกษา มีแผนการศึกษาดังน้ี 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
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 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 

102103   เคมี 2           
102104   ปฏิบัติการเคมี 2        
103122   แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173   ชีววิทยา 2 
104174   ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112   ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกสย์ุค 
             ใหม ่
105197   ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหลก็และ 
             ฟิสกิส์ยุคใหม่   
203102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2          

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
 
1 
 
3 

103141   วิธีเชิงสถิติ 
103221   แคลคูลัสขั้นสูง 
105107   บทน าสู่โลกฟิสกิส ์
105108   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1     
202108   การรู้ดิจิทัล 
202109   ทักษะการรู้คอมพิวเตอร ์
202201   ทักษะชีวิต 
 
 

 
รวม  18  หน่วยกิต 

3 
4 
2 
3 
2 
1 
3 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105201   พื้นฐานการโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์          
105211   กลศาสตร์คลาสสิค 1              
105215   ฟิสิกส์ความร้อน    
203203   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
525101   การเขียนแบบวิศวกรรม    

 
 

รวม  17  หน่วยกิต 

4 
 
4 
4 
3 
2 

105202   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2     
105212   กลศาสตร์คลาสสิค 2         
105213   แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
105291   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 
203204   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
235377   การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
4 
4 
2 
3 
3 

105214   แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105216   คลื่น 
105221   กลศาสตร์ควอนตัม 1    
105292   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมอืง 
             โลก 
203305   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานใน 
             อนาคต         

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
2 
3 
 
3 

 

 
 
 
 
 



34 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

105321   กลศาสตร์ควอนตัม 2 
105392   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202203   มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
                       

รวม  15  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
3 
2 
 

101302   แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลย ี
105391   เตรียมสหกิจศึกษา         
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202292   ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยี 
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 

รวม  12  หน่วยกิต 

3 
 

1 
4 
2 
2 

105491    สหกิจศึกษา 1  
 
 
 
 
 

รวม  8  หน่วยกิต 

8 
 
 
 
 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105395   โครงงาน 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
 
 

รวม  9  หน่วยกิต 

3 
2 
4 
 

105495    สหกิจศึกษา 2 
 
 
 
 

รวม  8  หน่วยกิต 

8 
 

 

105493   สัมมนาฟิสิกส์  
202203   มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ  
             พัฒนา 
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี 

รวม  10  หน่วยกิต 

2 
3 
 
2 
3 

รวมหน่วยกิตทัง้หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+8)+(9+8+10) = 56 + 54 + 35 + 27 = 172 หน่วยกิต 

35 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นเป็นผู้ประกอบการ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนการศึกษา ดังน้ี 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
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 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 

102103   เคมี 2           
102104   ปฏิบัติการเคมี 2        
103122   แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173   ชีววิทยา 2 
104174   ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112   ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกสย์ุค 
             ใหม ่
105197   ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหลก็และ 
             ฟิสกิส์ยุคใหม่   
203102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2             

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
 
1 
 
3 

103141   วิธีเชิงสถิติ 
103221   แคลคูลัสขั้นสูง 
105107   บทน าสู่โลกฟิสกิส ์
105108   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1     
202108   การรู้ดิจิทัล 
202109   ทักษะการรู้คอมพิวเตอร ์
202201   ทักษะชีวิต 
 
 
 

รวม  18  หน่วยกิต 

3 
4 
2 
3 
2 
1 
3 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105201   พื้นฐานการโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์          
105211   กลศาสตร์คลาสสิค 1              
105215   ฟิสิกส์ความร้อน    
203203   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
525101   การเขียนแบบวิศวกรรม    
 
 

รวม  17  หน่วยกิต 

4 
 
4 
4 
3 
2 

105202   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2     
105212   กลศาสตร์คลาสสิค 2         
105213   แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
105291   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 
203204   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
235377   การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
    
 

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
4 
4 
2 
3 
3 

105214   แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105216   คลื่น 
105221   กลศาสตร์ควอนตัม 1    
105292   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมอืง
โลก 
203305   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานใน
อนาคต         

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
2 
2 
3 
 
3 

 

 
 
 
 
 



34 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

105321   กลศาสตร์ควอนตัม 2 
105392   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202203   มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
                       

รวม  15  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
3 
2 
 

101302   แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลย ี
105391   เตรียมสหกิจศึกษา         
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202292   ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยี 
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 

รวม  12  หน่วยกิต 

3 
 

1 
4 
2 
2 

105491    สหกิจศึกษา 1  
 
 
 
 
 

รวม  8  หน่วยกิต 

8 
 
 
 
 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105395   โครงงาน 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
 
 

รวม  9  หน่วยกิต 

3 
2 
4 
 

105495    สหกิจศึกษา 2 
 
 
 
 

รวม  8  หน่วยกิต 

8 
 

 

105493   สัมมนาฟิสิกส์  
202203   มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ  
             พัฒนา 
202xxx   วิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี 

รวม  10  หน่วยกิต 

2 
3 
 
2 
3 

รวมหน่วยกิตทัง้หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+8)+(9+8+10) = 56 + 54 + 35 + 27 = 172 หน่วยกิต 

35 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แนะน าให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นเป็นผู้ประกอบการ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนการศึกษา ดังน้ี 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
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 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
 
3 

102103   เคมี 2           
102104   ปฏิบัติการเคมี 2        
103122   แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 
104173   ชีววิทยา 2 
104174   ปฏิบัติการชีววิทยา 2     
105112   ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกสย์ุค 
             ใหม ่
105197   ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหลก็และ 
             ฟิสกิส์ยุคใหม่   
203102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2             

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
1 
4 
3 
1 
3 
 
1 
 
3 

103141   วิธีเชิงสถิติ 
103221   แคลคูลัสขั้นสูง 
105107   บทน าสู่โลกฟิสกิส ์
105108   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1     
202108   การรู้ดิจิทัล 
202109   ทักษะการรู้คอมพิวเตอร ์
202201   ทักษะชีวิต 
 
 
 

รวม  18  หน่วยกิต 

3 
4 
2 
3 
2 
1 
3 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105201   พื้นฐานการโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์          
105211   กลศาสตร์คลาสสิค 1              
105215   ฟิสิกส์ความร้อน    
203203   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1  
525101   การเขียนแบบวิศวกรรม    
 
 

รวม  17  หน่วยกิต 

4 
 
4 
4 
3 
2 

105202   คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2     
105212   กลศาสตร์คลาสสิค 2         
105213   แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
105291   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 
203204   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
235377   การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
    
 

รวม  19  หน่วยกิต 

3 
4 
4 
2 
3 
3 

105214   แม่เหล็กไฟฟ้า 2 
105216   คลื่น 
105221   กลศาสตร์ควอนตัม 1    
105292   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 
202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมอืง
โลก 
203305   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานใน
อนาคต         

รวม  18  หน่วยกิต 

4 
2 
2 
3 
 
3 

 

 
 
 
 
 



36 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

105321   กลศาสตร์ควอนตัม 2 
105392   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
202203   มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม                       
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 

 
รวม  15  หน่วยกิต 

4 
2 
4 
3 
2 

101302   แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลย ี
105391  เตรียมสหกิจศึกษา         
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส์  
202292   ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยี  
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 

รวม  12  หน่วยกิต 

3 
 

1 
4 
2 
2 

105491    สหกิจศึกษา 1  
 
 
 
 
 

รวม  8  หน่วยกิต 

8 
 
 

 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105395   โครงงาน 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
2055xx   วิชาเลือกส าหรับผู้ประกอบ 
             ธุรกิจ 

รวม  11  หน่วยกิต 

3 
4 
4 
 
 

202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 
2055xx   วิชาเลือกส าหรับผู้ประกอบ 
             ธุรกิจ 
 

รวม  8  หน่วยกิต 

4 
4 

 

105493   สัมมนาฟิสิกส์  
202203   มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา 
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี 

รวม  8  หน่วยกิต 

2 
 
3 
3 

 
รวมหน่วยกิตทัง้หลักสูตร = (19+19+18)+(17+19+18)+(15+12+8)+(11+8+8) = 56 + 54 + 35 + 27 = 172 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อหลักสูตร 
      ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
      ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Sports Science 
 
ชื่อปริญญา   
       ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
                               ชื่อย่อ  :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of  Science (Sports Science) 
          ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Sports Science) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน รวมท้ังการพัฒนาทางด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นวิชาท่ีมีการบูรณาการเอาเนื้อหาสาระ และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี แคลคูลัส และ  
อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้กับการท างานของมนุษย์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา  ชีวกลศาสตร์
การกีฬา โภชนศาสตร์การกีฬา และวิทยาการจัดการการกีฬา เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าทางด้านการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมท้ังการพัฒนาทางด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
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105392   ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
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4 
2 
4 
3 
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3 
 

1 
4 
2 
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รวม  8  หน่วยกิต 

8 
 
 

 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
105395   โครงงาน 
105xxx   วิชาเลือกเฉพาะดา้นฟิสิกส ์ 
2055xx   วิชาเลือกส าหรับผู้ประกอบ 
             ธุรกิจ 
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3 
4 
4 
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4 
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3 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อหลักสูตร 
      ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
      ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Sports Science 
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       ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
                               ชื่อย่อ  :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อน าไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และ

พัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทางด้านการวิจัยเบื้องต้น 
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ พร้อมท้ังมี             

จิตสาธารณะในการรับใช้สังคม 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง โดยเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ ผู้น าการออก
ก าลังกาย (Exercise Instructor) ในองค์กรและหน่วยงาน ดังต่อไปน้ี 
 1.  การกีฬาแห่งประเทศไทย 

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

 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมท้ังมีใจรักทางด้ านการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา  
กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
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โครงสร้างหลักสูตร   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    168 หน่วยกิต 

  (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป                   15 หน่วยกิต  

   - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                     15   หน่วยกิต  
            - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก       8 หน่วยกิต 

        (2) หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า 113  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    22  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน        20  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบังคับ                   63  หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า     8  หน่วยกิต 
  (3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา        9 หน่วยกิต 
   - เตรียมสหกิจศึกษา        1  หน่วยกิต 
   - สหกิจศึกษา        8  หน่วยกิต 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า    8  หน่วยกิต      
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
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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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพ่ือน าไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และ

พัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทางด้านการวิจัยเบื้องต้น 
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ พร้อมท้ังมี             

จิตสาธารณะในการรับใช้สังคม 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง โดยเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ ผู้น าการออก
ก าลังกาย (Exercise Instructor) ในองค์กรและหน่วยงาน ดังต่อไปน้ี 
 1.  การกีฬาแห่งประเทศไทย 

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

 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมท้ังมีใจรักทางด้ านการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา  
กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
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โครงสร้างหลักสูตร   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    168 หน่วยกิต 

  (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป                   15 หน่วยกิต  

   - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                     15   หน่วยกิต  
            - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก       8 หน่วยกิต 

        (2) หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า 113  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    22  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน        20  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบังคับ                   63  หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า     8  หน่วยกิต 
  (3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา        9 หน่วยกิต 
   - เตรียมสหกิจศึกษา        1  หน่วยกิต 
   - สหกิจศึกษา        8  หน่วยกิต 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า    8  หน่วยกิต      
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
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) 

จ านวน 168 หน่วยกิต 
(เน้นเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) 

 
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 1 

105103  ฟิสิกส์ทั่วไป  
105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
114141 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     
114142 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬาทางน้ า 
202203 มนษุย์กบัสังคมและสิ่งแวดล้อม 
203101 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

4 
1 
3 
2 
 
3  
3 

103101  แคลคลูัส 1 
104101  หลกัชีววิทยา 1  
104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  
114143  ทักษะและวิทยาศาสตร์ 
            การกีฬา ประเภทแร็กเก็ต 
203102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
4 
1 
2 
 
3 
2 
2 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
114144 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
           กรีฑาประเภทลู่และลาน 
110103 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 
110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์   
            พ้ืนฐาน 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 ทกัษะการรู้คอมพิวเตอร์ 

4 
1 
2 
 
3 
1 
 
2 
1 

รวม 16 รวม 18 รวม 14 

ปีที่ 2 

102105 เคมีอินทรีย ์
103104 สถิติเบื้องต้น     
114241 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา ประเภททีม 
111205 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
203203 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 1 
202207 มนษุย์กบัเศรษฐกิจและการ 
           พัฒนา 

3 
3 
2 
 
3 
1 
3 
3 

109201 ชีวเคม ี
109204 ปฏิบัติการชีวเคม ี
114243 สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย 
           และกีฬา      
114244 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออก 
           ก าลงักายและกีฬา 
203204 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

4 
1 
3 
 
1 
 
3 
2 
3 

114245 จิตวิทยาการกีฬา 
114246 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา 
114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
114242 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
           ประเภทประกอบจังหวะ 
114248 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 
203305 ภาษาองักฤษเพื่อการท างานใน 
           อนาคต 

3 
1 
3 
2 
 
3 
3 

รวม 18 รวม 17 รวม 15 
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ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 

114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา 
114342 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการ 
           กฬีา 
114343 โภชนศาสตร์การกีฬา 
114344 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา 
114345 การออกแบบโปรแกรมการออก 
           ก าลงักายเพื่อสุขภาพและกีฬา  
114353 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา 1 
114350 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา 

3 
1 
3 
1 
3 
 
3 

 
2 

114346 โปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือ 
           ส่งเสริมสุขภาพ  
114352 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 
114348 หลกัการฝึกด้วยน้ าหนัก 
114351 การบาดเจบ็ทางการกฬีา 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

3 
 
3 
3 
3 
2 
 
2 

 

114347 การเป็นผูฝ้ึกสอนส่วนบคุคล 
114349 การออกก าลังกายกลุ่ม 
202202 ความเปน็พลเมืองและพลเมือง 
           โลก 
202201 ทกัษะชีวิต 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

3 
2 
3 
 
3 
2 
 
3 

รวม 16 รวม 16 รวม 16 

ปีที่ 4 

202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
114490 เตรียมสหกิจศึกษา 
114441 การจัดการกีฬาและการตลาด 
114442 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและ 
           การตลาด 
114444 ยาและสารกระตุ้นในการกฬีา 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 

2 
1 
1 
3 
1 
 
2 
2 

114491 สหกิจศึกษา 1 
 

8 
 

114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 

2 

รวม 12 รวม 8 รวม 2 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จ านวน 168 หน่วยกิต 
(เน้นเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) 

 
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 1 

105103  ฟิสิกส์ทั่วไป  
105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
114141 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     
114142 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬาทางน้ า 
202203 มนษุย์กบัสังคมและสิ่งแวดล้อม 
203101 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

4 
1 
3 
2 
 
3  
3 

103101  แคลคลูัส 1 
104101  หลกัชีววิทยา 1  
104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  
114143  ทักษะและวิทยาศาสตร์ 
            การกีฬา ประเภทแร็กเก็ต 
203102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
4 
1 
2 
 
3 
2 
2 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
114144 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
           กรีฑาประเภทลู่และลาน 
110103 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 
110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์   
            พ้ืนฐาน 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 ทกัษะการรู้คอมพิวเตอร์ 

4 
1 
2 
 
3 
1 
 
2 
1 

รวม 16 รวม 18 รวม 14 

ปีที่ 2 

102105 เคมีอินทรีย ์
103104 สถิติเบื้องต้น     
114241 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา ประเภททีม 
111205 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
203203 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 1 
202207 มนษุย์กบัเศรษฐกิจและการ 
           พัฒนา 

3 
3 
2 
 
3 
1 
3 
3 

109201 ชีวเคม ี
109204 ปฏิบัติการชีวเคม ี
114243 สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย 
           และกีฬา      
114244 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออก 
           ก าลงักายและกีฬา 
203204 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

4 
1 
3 
 
1 
 
3 
2 
3 

114245 จิตวิทยาการกีฬา 
114246 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา 
114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
114242 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
           ประเภทประกอบจังหวะ 
114248 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 
203305 ภาษาองักฤษเพื่อการท างานใน 
           อนาคต 

3 
1 
3 
2 
 
3 
3 

รวม 18 รวม 17 รวม 15 
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ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 

114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา 
114342 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการ 
           กฬีา 
114343 โภชนศาสตร์การกีฬา 
114344 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา 
114345 การออกแบบโปรแกรมการออก 
           ก าลงักายเพื่อสุขภาพและกีฬา  
114353 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา 1 
114350 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา 

3 
1 
3 
1 
3 
 
3 

 
2 

114346 โปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือ 
           ส่งเสริมสุขภาพ  
114352 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 
114348 หลกัการฝึกด้วยน้ าหนัก 
114351 การบาดเจบ็ทางการกฬีา 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

3 
 
3 
3 
3 
2 
 
2 

 

114347 การเป็นผูฝ้ึกสอนส่วนบคุคล 
114349 การออกก าลังกายกลุ่ม 
202202 ความเปน็พลเมืองและพลเมือง 
           โลก 
202201 ทกัษะชีวิต 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

3 
2 
3 
 
3 
2 
 
3 

รวม 16 รวม 16 รวม 16 

ปีที่ 4 

202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
114490 เตรียมสหกิจศึกษา 
114441 การจัดการกีฬาและการตลาด 
114442 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและ 
           การตลาด 
114444 ยาและสารกระตุ้นในการกฬีา 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 

2 
1 
1 
3 
1 
 
2 
2 

114491 สหกิจศึกษา 1 
 

8 
 

114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 

2 

รวม 12 รวม 8 รวม 2 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จ านวน 168 หน่วยกิต 
(เน้นเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 1 

105103  ฟิสิกส์ทั่วไป  
105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
114141 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     
114142 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬาทางน้ า 
202203 มนษุย์กบัสังคมและสิ่งแวดล้อม 
203101 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

4 
1 
3 
2 
 
3  
3 

103101  แคลคลูัส 1 
104101  หลกัชีววิทยา 1  
104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  
114143  ทักษะและวิทยาศาสตร์ 
            การกีฬา ประเภทแร็กเก็ต 
203102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
4 
1 
2 
 
3 
2 
2 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
114144 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
           กรีฑาประเภทลู่และลาน 
110103 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 
110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์   
            พ้ืนฐาน 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 ทกัษะการรู้คอมพิวเตอร์ 

4 
1 
2 
 
3 
1 
 
2 
1 

รวม 16 รวม 18 รวม 14 

ปีที่ 2 

102105 เคมีอินทรยี ์
103104 สถิติเบื้องต้น     
114241 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา ประเภททีม 
111205 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
203203 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 1 
202207 มนษุย์กบัเศรษฐกิจและการ  
           พัฒนา 

3 
3 
2 
 
3 
1 
3 
3 

109201 ชีวเคม ี
109204 ปฏิบัติการชีวเคม ี
114243 สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย 
           และกีฬา      
114244 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออก 
           ก าลงักายและกีฬา 
203204 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

4 
1 
3 
 
1 
 
3 
2 
3 

114245 จิตวิทยาการกีฬา 
114246 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา 
114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
114242 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
           ประเภทประกอบจังหวะ 
114248 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 
203305 ภาษาองักฤษเพื่อการท างานใน 
           อนาคต 

3 
1 
3 
2 
 
3 
3 

รวม 18 รวม 17 รวม 15 

43 
คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศกึษา 2560 

 
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 

114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา 
114342 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการ 
           กฬีา 
114343 โภชนศาสตร์การกีฬา 
114344 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา 
114345 การออกแบบโปรแกรมการออก 
           ก าลงักายเพื่อสุขภาพและกีฬา  
114353 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา 1 
114350 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา 

3 
1 
3 
1 
3 
 
3 

 
2 

114346 โปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือ 
           ส่งเสริมสุขภาพ  
114352 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 
114348 หลกัการฝึกด้วยน้ าหนัก 
114351 การบาดเจบ็ทางการกฬีา 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
 

3 
 
3 
3 
3 
2 
 
2 

114347 การเป็นผูฝ้ึกสอนส่วนบคุคล 
114349 การออกก าลังกายกลุ่ม 
202202 ความเปน็พลเมืองและพลเมือง 
           โลก 
202201 ทกัษะชีวิต 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

3 
2 
3 
 
3 
2 
 
3 

รวม 16 รวม 16 รวม 16 

ปีที่ 4 

202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
114490 เตรียมสหกิจศึกษา 
114441 การจัดการกีฬาและการตลาด 
114442 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและ 
           การตลาด 
114444 ยาและสารกระตุ้นในการกฬีา 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 

2 
1 
1 
3 
1 
 
2 
2 

114491 สหกิจศึกษา 1 8 114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 

2 

รวม 12 รวม 8 รวม 2 
 



42 
คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศกึษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จ านวน 168 หน่วยกิต 
(เน้นเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 1 

105103  ฟิสิกส์ทั่วไป  
105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
114141 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     
114142 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬาทางน้ า 
202203 มนษุย์กบัสังคมและสิ่งแวดล้อม 
203101 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

4 
1 
3 
2 
 
3  
3 

103101  แคลคลูัส 1 
104101  หลกัชีววิทยา 1  
104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  
114143  ทักษะและวิทยาศาสตร์ 
            การกีฬา ประเภทแร็กเก็ต 
203102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
4 
1 
2 
 
3 
2 
2 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
114144 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
           กรีฑาประเภทลู่และลาน 
110103 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 
110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์   
            พ้ืนฐาน 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 ทกัษะการรู้คอมพิวเตอร์ 

4 
1 
2 
 
3 
1 
 
2 
1 

รวม 16 รวม 18 รวม 14 

ปีที่ 2 

102105 เคมีอินทรยี ์
103104 สถิติเบื้องต้น     
114241 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา ประเภททีม 
111205 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
203203 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 1 
202207 มนษุย์กบัเศรษฐกิจและการ  
           พัฒนา 

3 
3 
2 
 
3 
1 
3 
3 

109201 ชีวเคม ี
109204 ปฏิบัติการชีวเคม ี
114243 สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย 
           และกีฬา      
114244 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออก 
           ก าลงักายและกีฬา 
203204 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

4 
1 
3 
 
1 
 
3 
2 
3 

114245 จิตวิทยาการกีฬา 
114246 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา 
114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
114242 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
           ประเภทประกอบจังหวะ 
114248 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 
203305 ภาษาองักฤษเพื่อการท างานใน 
           อนาคต 

3 
1 
3 
2 
 
3 
3 

รวม 18 รวม 17 รวม 15 

43 
คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศกึษา 2560 

 
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 

114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา 
114342 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการ 
           กฬีา 
114343 โภชนศาสตร์การกีฬา 
114344 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา 
114345 การออกแบบโปรแกรมการออก 
           ก าลงักายเพื่อสุขภาพและกีฬา  
114353 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา 1 
114350 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา 

3 
1 
3 
1 
3 
 
3 

 
2 

114346 โปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือ 
           ส่งเสริมสุขภาพ  
114352 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 
114348 หลกัการฝึกด้วยน้ าหนัก 
114351 การบาดเจบ็ทางการกฬีา 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
 

3 
 
3 
3 
3 
2 
 
2 

114347 การเป็นผูฝ้ึกสอนส่วนบคุคล 
114349 การออกก าลังกายกลุ่ม 
202202 ความเปน็พลเมืองและพลเมือง 
           โลก 
202201 ทกัษะชีวิต 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

3 
2 
3 
 
3 
2 
 
3 

รวม 16 รวม 16 รวม 16 

ปีที่ 4 

202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
114490 เตรียมสหกิจศึกษา 
114441 การจัดการกีฬาและการตลาด 
114442 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและ 
           การตลาด 
114444 ยาและสารกระตุ้นในการกฬีา 
114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 

2 
1 
1 
3 
1 
 
2 
2 

114491 สหกิจศึกษา 1 8 114xxx  วิชาเลอืกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์      
            การกีฬา 

2 

รวม 12 รวม 8 รวม 2 
 



44 
คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศกึษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จ านวน 168 หน่วยกิต 
 (เน้นเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ) 

 
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 1 

105103  ฟิสิกส์ทั่วไป  
105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
114141 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     
114142 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬาทางน้ า 
202203 มนษุย์กบัสังคมและสิ่งแวดล้อม 
203101 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

4 
1 
3 
2 
 
3  
3 

103101  แคลคลูัส 1 
104101  หลกัชีววิทยา 1  
104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  
114143  ทักษะและวิทยาศาสตร์ 
            การกีฬา ประเภทแร็กเก็ต 
203102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
4 
1 
2 
 
3 
2 
2 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
114144 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
           กรีฑาประเภทลู่และลาน 
110103 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 
110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์   
            พ้ืนฐาน 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 ทกัษะการรู้คอมพิวเตอร์ 

4 
1 
2 
 
3 
1 
 
2 
1 

รวม 16 รวม 18 รวม 14 

ปีที่ 2 

102105 เคมีอินทรีย ์
103104 สถิติเบื้องต้น     
114241 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา ประเภททีม 
111205 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
203203 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 1 
202207 มนษุย์กบัเศรษฐกิจและการ
พัฒนา 

3 
3 
2 
 
3 
1 
3 
3 

109201 ชีวเคม ี
109204 ปฏิบัติการชีวเคม ี
114243 สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย 
           และกีฬา      
114244 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออก 
           ก าลงักายและกีฬา 
203204 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

4 
1 
3 
 
1 
 
3 
2 
3 

114245 จิตวิทยาการกีฬา 
114246 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา 
114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
114242 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
           ประเภทประกอบจังหวะ 
114248 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 
203305 ภาษาองักฤษเพื่อการท างานใน 
           อนาคต 

3 
1 
3 
2 
 
3 
3 

รวม 18 รวม 17 รวม 15 
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ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 

114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา 
114342 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการ
กีฬา 
114343 โภชนศาสตร์การกีฬา 
114344 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา 
114345 การออกแบบโปรแกรมการออก 
           ก าลงักายเพื่อสุขภาพและกีฬา 
114353 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา 1 
114350 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา 

3 
1 
3 
1 
3 
 
3 

 
2 

114346 โปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือ 
           ส่งเสริมสุขภาพ  
114352 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 
114348 หลกัการฝึกด้วยน้ าหนัก 
114351 การบาดเจบ็ทางการกฬีา 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
 

3 
 
3 
3 
3 
2 

114347 การเป็นผูฝ้ึกสอนส่วนบคุคล 
114349 การออกก าลังกายกลุ่ม 
202202 ความเปน็พลเมืองและพลเมือง 
           โลก 
202201 ทกัษะชีวิต 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

3 
2 
3 
 
3 
3 

รวม 16 รวม 14 รวม 14 

ปีที่ 4 

202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
114490 เตรียมสหกิจศึกษา 
114441 การจัดการกีฬาและการตลาด 
114442 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและ 
           การตลาด 
114444 ยาและสารกระตุ้นในการกฬีา 
2055xx  วิชาเลือกเฉพาะด้านส าหรับ 
            ผู้ประกอบการธุรกิจ 

2 
1 
1 
3 
1 
 
2 
4 

114491 สหกิจศึกษา 1 8 2055xx  วิชาเลือกเฉพาะด้านส าหรับ 
            ผู้ประกอบการธุรกิจ 

4 

รวม 14 รวม 8 รวม 4 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จ านวน 168 หน่วยกิต 
 (เน้นเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ) 

 
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 1 

105103  ฟิสิกส์ทั่วไป  
105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
114141 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     
114142 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬาทางน้ า 
202203 มนษุย์กบัสังคมและสิ่งแวดล้อม 
203101 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

4 
1 
3 
2 
 
3  
3 

103101  แคลคลูัส 1 
104101  หลกัชีววิทยา 1  
104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  
114143  ทักษะและวิทยาศาสตร์ 
            การกีฬา ประเภทแร็กเก็ต 
203102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
4 
1 
2 
 
3 
2 
2 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
114144 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
           กรีฑาประเภทลู่และลาน 
110103 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 
110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์   
            พ้ืนฐาน 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 ทกัษะการรู้คอมพิวเตอร์ 

4 
1 
2 
 
3 
1 
 
2 
1 

รวม 16 รวม 18 รวม 14 

ปีที่ 2 

102105 เคมีอินทรีย ์
103104 สถิติเบื้องต้น     
114241 ทกัษะและวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา ประเภททีม 
111205 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
203203 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 1 
202207 มนษุย์กบัเศรษฐกิจและการ
พัฒนา 

3 
3 
2 
 
3 
1 
3 
3 

109201 ชีวเคม ี
109204 ปฏิบัติการชีวเคม ี
114243 สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย 
           และกีฬา      
114244 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออก 
           ก าลงักายและกีฬา 
203204 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ 2 
202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

4 
1 
3 
 
1 
 
3 
2 
3 

114245 จิตวิทยาการกีฬา 
114246 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา 
114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
114242 ทกัษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
           ประเภทประกอบจังหวะ 
114248 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 
203305 ภาษาองักฤษเพื่อการท างานใน 
           อนาคต 

3 
1 
3 
2 
 
3 
3 

รวม 18 รวม 17 รวม 15 
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ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 

114341 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา 
114342 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการ
กีฬา 
114343 โภชนศาสตร์การกีฬา 
114344 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา 
114345 การออกแบบโปรแกรมการออก 
           ก าลงักายเพื่อสุขภาพและกีฬา 
114353 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
           การกีฬา 1 
114350 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา 

3 
1 
3 
1 
3 
 
3 

 
2 

114346 โปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือ 
           ส่งเสริมสุขภาพ  
114352 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 
114348 หลกัการฝึกด้วยน้ าหนัก 
114351 การบาดเจบ็ทางการกฬีา 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
 

3 
 
3 
3 
3 
2 

114347 การเป็นผูฝ้ึกสอนส่วนบคุคล 
114349 การออกก าลังกายกลุ่ม 
202202 ความเปน็พลเมืองและพลเมือง 
           โลก 
202201 ทกัษะชีวิต 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

3 
2 
3 
 
3 
3 

รวม 16 รวม 14 รวม 14 

ปีที่ 4 

202xxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
114443 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
114490 เตรียมสหกิจศึกษา 
114441 การจัดการกีฬาและการตลาด 
114442 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและ 
           การตลาด 
114444 ยาและสารกระตุ้นในการกฬีา 
2055xx  วิชาเลือกเฉพาะด้านส าหรับ 
            ผู้ประกอบการธุรกิจ 

2 
1 
1 
3 
1 
 
2 
4 

114491 สหกิจศึกษา 1 8 2055xx  วิชาเลือกเฉพาะด้านส าหรับ 
            ผู้ประกอบการธุรกิจ 

4 

รวม 14 รวม 8 รวม 4 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์                               1(1-0-6)                                                  
           (Science Colloquium)                           
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การน าเสนอและอภิปรายร่วมกันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จากทุกสาขาวิชา ผ่านประสบการณ์ใน
ลักษณะของสหวิทยาการ โดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงภาพรวมของ
งานวิจัยแนวหน้า และได้เข้าถึงความรู้ในหลากหลายสาขาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการบรรยายและสัมมนาโดย
นักวิทยาศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียง จากการน าเสนอบทความทางวิชาการโดย
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาจากวารสารวิชาการเพื่อ ให้เกิดการ
อภิปรายของนักศึกษา และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและ
ศูนย์วิจัยต่าง ๆ ท้ังน้ีประสบการณ์เหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มมุมมองด้าน     
สหวิทยาการให้กับนักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาเห็นถึ งทิศทางท่ี
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 
   เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์จากทุกสาขาในลักษณะสหวิทยาการ โดยนักศึกษาจะได้
ทราบถึงภาพรวมของงานวิจัยแนวหน้า และได้เข้าถึงความรู้ใน
หลากหลายสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
แนวหน้า จากการบรรยายโดยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ชื่อเสียง และจากการน าเสนอบทความทางวิชาการโดยนักศึกษาจาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จากวารสารวิชาการ
เพื่อให้เกิดการอภิปรายของนักศึกษาตัวอย่างหัวข้อการบรรยายด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าท่ีก าลังได้รับความสนใจมากท่ีสุด
ในปัจจุบัน เช่น นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน 
และเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้นหัวข้อบรรยายเหล่าน้ีเป็นสหวิทยาการ 
สามารถช่วยเพิ่มความรู้และมุมมองด้านสหวิทยาการให้กับนักศึกษา
และช่วยให้นักศึกษาเห็นถึงทิศทางท่ีตนเองจะทุ่มเทให้งานด้าน
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 
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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
ของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน 
พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติ
ท่ัวไปของกรดและเบส 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  
 การทดลองในห้องปฏิบัติการท่ีมีการศึกษาถึงเทคนิค
พื้นฐานในการท าปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส สมบัติของของเหลว 
แบบจ าลองโลหะ 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 เทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์
ทางเคมี  เคมีไฟฟ้า  เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  โลหะแทรนซิชันและ
สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะแทรนซิชัน  เคมีนิวเคลียร์  เคมี
อินทรีย์และชีวเคมีเบ้ืองต้น เคมีส่ิงแวดล้อม 
 Acid-base equilibria, thermodynamics and 
applications in chemistry, electrochemistry, electrochemical 
cells, transition metals and coordination compounds, 
nuclear chemistry, organic chemistry and introductory 
biochemistry, environmental chemistry. 
 
102104  ปฏิบัติการเคมี 2       1(0-3-0) 
 (Chemistry Laboratory II)  
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2 หรือเรียนควบคู่กัน  

การทดลองในห้องปฏิบัติการท่ีมีการศึกษาเกี่ยวกับการหา
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน อุณหเคมี เคมีเทคนิคใน
การท าภาพพิมพ์เขียว เคมีไฟฟ้า สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยา
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสารประกอบของ
สิ่งมีชีวิต และเคมีส่ิงแวดล้อม 
 Laboratory works which include the studies of 
acid and base ionization constants of weak acids and 
bases, thermochemistry, chemical method of producing 
blueprints objects, electrochemistry, coordination 
compounds, hydrocarbon reactions, tests of compounds 
from living organisms, environmental chemistry. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์                               1(1-0-6)                                                  
           (Science Colloquium)                           
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การน าเสนอและอภิปรายร่วมกันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จากทุกสาขาวิชา ผ่านประสบการณ์ใน
ลักษณะของสหวิทยาการ โดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงภาพรวมของ
งานวิจัยแนวหน้า และได้เข้าถึงความรู้ในหลากหลายสาขาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการบรรยายและสัมมนาโดย
นักวิทยาศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียง จากการน าเสนอบทความทางวิชาการโดย
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาจากวารสารวิชาการเพื่อ ให้เกิดการ
อภิปรายของนักศึกษา และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและ
ศูนย์วิจัยต่าง ๆ ท้ังน้ีประสบการณ์เหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มมุมมองด้าน     
สหวิทยาการให้กับนักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาเห็นถึ งทิศทางท่ี
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 
   เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์จากทุกสาขาในลักษณะสหวิทยาการ โดยนักศึกษาจะได้
ทราบถึงภาพรวมของงานวิจัยแนวหน้า และได้เข้าถึงความรู้ใน
หลากหลายสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
แนวหน้า จากการบรรยายโดยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ชื่อเสียง และจากการน าเสนอบทความทางวิชาการโดยนักศึกษาจาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จากวารสารวิชาการ
เพื่อให้เกิดการอภิปรายของนักศึกษาตัวอย่างหัวข้อการบรรยายด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าท่ีก าลังได้รับความสนใจมากท่ีสุด
ในปัจจุบัน เช่น นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน 
และเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้นหัวข้อบรรยายเหล่าน้ีเป็นสหวิทยาการ 
สามารถช่วยเพิ่มความรู้และมุมมองด้านสหวิทยาการให้กับนักศึกษา
และช่วยให้นักศึกษาเห็นถึงทิศทางท่ีตนเองจะทุ่มเทให้งานด้าน
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 
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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
ของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน 
พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติ
ท่ัวไปของกรดและเบส 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  
 การทดลองในห้องปฏิบัติการท่ีมีการศึกษาถึงเทคนิค
พื้นฐานในการท าปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส สมบัติของของเหลว 
แบบจ าลองโลหะ 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 เทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์
ทางเคมี  เคมีไฟฟ้า  เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  โลหะแทรนซิชันและ
สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะแทรนซิชัน  เคมีนิวเคลียร์  เคมี
อินทรีย์และชีวเคมีเบ้ืองต้น เคมีส่ิงแวดล้อม 
 Acid-base equilibria, thermodynamics and 
applications in chemistry, electrochemistry, electrochemical 
cells, transition metals and coordination compounds, 
nuclear chemistry, organic chemistry and introductory 
biochemistry, environmental chemistry. 
 
102104  ปฏิบัติการเคมี 2       1(0-3-0) 
 (Chemistry Laboratory II)  
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2 หรือเรียนควบคู่กัน  

การทดลองในห้องปฏิบัติการท่ีมีการศึกษาเกี่ยวกับการหา
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน อุณหเคมี เคมีเทคนิคใน
การท าภาพพิมพ์เขียว เคมีไฟฟ้า สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยา
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสารประกอบของ
สิ่งมีชีวิต และเคมีส่ิงแวดล้อม 
 Laboratory works which include the studies of 
acid and base ionization constants of weak acids and 
bases, thermochemistry, chemical method of producing 
blueprints objects, electrochemistry, coordination 
compounds, hydrocarbon reactions, tests of compounds 
from living organisms, environmental chemistry. 
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102105 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ      1(1-0-2) 
 (Laboratory Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 102101 เคมี 1  
 ข้อปฏิบัติท่ัวไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความเป็นพิษของ
สารเคมี เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี การท้ิงของเสียเคมี 
และการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยเมื่อสารเคมีหกหล่น 
 General laboratory safety rules, laboratory safety 
equipment, toxicity of chemicals, material safety data 
sheet, disposal of chemical wastes and safety praticice for 
chemical spill. 
 
102106 การเขียนงานวิจัยทางเคมี        2(2-0-4) 

(Research Writing in Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ หรือ 
เรียนควบคู่กัน 
 นักศึกษาจะได้เรียนหลักการเขียนเพื่อน าเสนองานวิจัยทาง
เคมีประเภทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บทคัดย่อ บทคัดย่อ
แบบขยาย โปสเตอร์ บทความวิจัยแบบส้ัน บทความวิจัยแบบยาว 
การเขียนปริทัศน์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ
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             4(4-0-8) 
 (Organic Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2      

 พันธะเคมีและทฤษฎีกรด-เบส โครงสร้างและสมบัติโดยท่ัวไป
ของสารอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ กัน โครงสร้างและคอนฟอร์เมชัน
ของแอลเคน จลนพลศาสตร์และสารมัธยันตร์ของปฏิกิริยาเคมี สเตอริโอ
เคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยาการแทนท่ีด้วยนิวคลีโอไฟล์และปฏิกิริยาการ
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 การหาจุดเดือด การตกผลึก การสกัดของเหลวด้วย
ของเหลว การกล่ันธรรมดา การกลั่นล าดับส่วน การกลั่นด้วยไอน้ า 
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 
 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์โดย
น้ าหนัก สมดุลเคมี การวิเคราะห์ด้วยวิธีการไทเทรต การไทเทรตกรด-
เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน 
เคมีไฟฟ้าพื้นฐานการไทเทรตแบบรีดอกซ์  และการวิเคราะห์ด้วยการ
วัดศักย์ไฟฟ้า 
 Application of statistics in chemical analysis, 
gravimetric analysis, chemical equilibrium, titrimetric 
method of analysis, acid-base titration, precipitation 
titration, complexation titration, basic electrochemistry, 
redox titration and potentiometry. 
 
102132 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1       1(0-3-0) 

(Analytical Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 102131 เคมีวิเคราะห์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน  
 การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก  การไทเทรตกรด -เบส การ
ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน 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 

ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรเชิงโมเลกุลเบื้องต้น พอยท์กรุ๊ป 
ตารางการคูณและอัตลักษณ์ แนวคิดเกี่ยวกับอะตอมและโมเลกุล 
ทฤษฎีพันธะ ได้แก่ ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์และทฤษฎีออร์บิทัลเชิง

โมเลกุล สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล กาประยุกต์ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีกลุ่มในการอธิบายออร์บิทัลเชิงโมเลกุล กรด
และเบสในสารละลายน้ า 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 ไดอะแกรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา      
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 การสังเคราะห์และกลไกของ
ปฏิกิริยา สัญญลักษณ์ของเทอม สเปกตราเชิงอิเล็กตรอนและสมบัติ
แม่เหล็กของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
 Coordination chemistry including nomenclature 
of ligands, complexes and isomers; shape of the 
compounds; bonding theories, e.g., crystal field and ligand 
field theory; synthesis and reaction mechanism; term 
symbol, electronic spectra and magnetic properties of 
coordination compounds. 
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102105 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ      1(1-0-2) 
 (Laboratory Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 102101 เคมี 1  
 ข้อปฏิบัติท่ัวไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความเป็นพิษของ
สารเคมี เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี การท้ิงของเสียเคมี 
และการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยเมื่อสารเคมีหกหล่น 
 General laboratory safety rules, laboratory safety 
equipment, toxicity of chemicals, material safety data 
sheet, disposal of chemical wastes and safety praticice for 
chemical spill. 
 
102106 การเขียนงานวิจัยทางเคมี        2(2-0-4) 

(Research Writing in Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ หรือ 
เรียนควบคู่กัน 
 นักศึกษาจะได้เรียนหลักการเขียนเพื่อน าเสนองานวิจัยทาง
เคมีประเภทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บทคัดย่อ บทคัดย่อ
แบบขยาย โปสเตอร์ บทความวิจัยแบบส้ัน บทความวิจัยแบบยาว 
การเขียนปริทัศน์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ
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             4(4-0-8) 
 (Organic Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2      

 พันธะเคมีและทฤษฎีกรด-เบส โครงสร้างและสมบัติโดยท่ัวไป
ของสารอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ กัน โครงสร้างและคอนฟอร์เมชัน
ของแอลเคน จลนพลศาสตร์และสารมัธยันตร์ของปฏิกิริยาเคมี สเตอริโอ
เคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยาการแทนท่ีด้วยนิวคลีโอไฟล์และปฏิกิริยาการ
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 การหาจุดเดือด การตกผลึก การสกัดของเหลวด้วย
ของเหลว การกลั่นธรรมดา การกลั่นล าดับส่วน การกลั่นด้วยไอน้ า 
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 
 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์โดย
น้ าหนัก สมดุลเคมี การวิเคราะห์ด้วยวิธีการไทเทรต การไทเทรตกรด-
เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน 
เคมีไฟฟ้าพื้นฐานการไทเทรตแบบรีดอกซ์  และการวิเคราะห์ด้วยการ
วัดศักย์ไฟฟ้า 
 Application of statistics in chemical analysis, 
gravimetric analysis, chemical equilibrium, titrimetric 
method of analysis, acid-base titration, precipitation 
titration, complexation titration, basic electrochemistry, 
redox titration and potentiometry. 
 
102132 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1       1(0-3-0) 

(Analytical Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 102131 เคมีวิเคราะห์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน  
 การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก  การไทเทรตกรด -เบส การ
ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน 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 

ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรเชิงโมเลกุลเบื้องต้น พอยท์กรุ๊ป 
ตารางการคูณและอัตลักษณ์ แนวคิดเกี่ยวกับอะตอมและโมเลกุล 
ทฤษฎีพันธะ ได้แก่ ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์และทฤษฎีออร์บิทัลเชิง

โมเลกุล สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล กาประยุกต์ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีกลุ่มในการอธิบายออร์บิทัลเชิงโมเลกุล กรด
และเบสในสารละลายน้ า 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 ไดอะแกรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา      
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 การสังเคราะห์และกลไกของ
ปฏิกิริยา สัญญลักษณ์ของเทอม สเปกตราเชิงอิเล็กตรอนและสมบัติ
แม่เหล็กของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
 Coordination chemistry including nomenclature 
of ligands, complexes and isomers; shape of the 
compounds; bonding theories, e.g., crystal field and ligand 
field theory; synthesis and reaction mechanism; term 
symbol, 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  
เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎีในวิชาเคมีอนินทรีย์ 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 กรดคาร์บอก     
ซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก การควบแน่นและการแทนท่ี
ในต าแหน่งแอลฟาของสารประกอบคาร์บอนิล  
 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 
 วิชาต่อเน่ืองจากปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (102122) เน้น
เรื่องวิธีการสังเคราะห์ ปฏิกิริยา การแยก และการท าให้บริสุทธิ์ของ
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 
 หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิง
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 โครงสร้างโมเลกุล 
สมมาตรของโมเลกุล สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล สเปกตราของการ
หมุนและการสั่ น  การเปลี่ ยนระดับพลั งงานของอิ เล็ กตรอน            
เรโซแนนซ์เชิงแม่เหล็ก สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของโมเลกุล 
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 ท่ีเกี่ยวข้อง
กับสมดุลของวัฏภาค ความร้อนของสารละลาย  สมดุล เคมี 
จลนพลศาสตร์เคมี และเคมีไฟฟ้า 

A laboratory work on physical and chemical 
properties concerning the following topics: phase 
equilibrium, heat of solution, chemical equilibrium, 
chemical kinetics and electrochemistry. 

 
102243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                   3(3-0-6) 
 (Physical Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : 102241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
 แนวคิดพื้นฐานของสเปกโทรสโกปี ; อันตรกิริยาของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร ; สัมประสิทธิ์ไอน์สไตน์และกฎการเลือก ; 
สมการชโรดิงเจอร์ ; การประยุกต์แบบจ าลองทางเคมีควอนตัมใน 
สเปกโทรสโกปี [แบบจ าลองการสั่นของพันธะ แบบจ าลองการหมุน
ของโมเลกุล]; สเปกโตรสโกปีการสั่นและการหมุน (อินฟราเรด        
รามานและไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี) ; โครงสร้างอะตอมและสเปก   
โตรส โกปี อะตอม (อะตอมไฮ โดรเจนและอะตอม ท่ีมี หลาย
อิเล็กตรอน); โครงสร้างและระดับพลังงานส าหรับโมเลกุล สเปกโตร 
สโกปีเรืองแสงและวาวแสง ; สมมาตรโมเลกุลและการประยุกต์       
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102213 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์       1(0-3-0) 
 (Inorganic Chemistry Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : 102212 เคมีอนินทรีย์ 2 หรือเรียนควบคู่กัน  
เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎีในวิชาเคมีอนินทรีย์ 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 กรดคาร์บอก     
ซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก การควบแน่นและการแทนท่ี
ในต าแหน่งแอลฟาของสารประกอบคาร์บอนิล  
 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 
 วิชาต่อเน่ืองจากปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (102122) เน้น
เรื่องวิธีการสังเคราะห์ ปฏิกิริยา การแยก และการท าให้บริสุทธิ์ของ
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 
 หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิง
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 โครงสร้างโมเลกุล 
สมมาตรของโมเลกุล สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล สเปกตราของการ
หมุนและการสั่ น  การเปลี่ ยนระดับพลั งงานของอิ เล็ กตรอน            
เรโซแนนซ์เชิงแม่เหล็ก สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของโมเลกุล 
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 ท่ีเกี่ยวข้อง
กับสมดุลของวัฏภาค ความร้อนของสารละลาย  สมดุล เคมี 
จลนพลศาสตร์เคมี และเคมีไฟฟ้า 

A laboratory work on physical and chemical 
properties concerning the following topics: phase 
equilibrium, heat of solution, chemical equilibrium, 
chemical kinetics and electrochemistry. 

 
102243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                   3(3-0-6) 
 (Physical Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : 102241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
 แนวคิดพื้นฐานของสเปกโทรสโกปี ; อันตรกิริยาของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร ; สัมประสิทธิ์ไอน์สไตน์และกฎการเลือก ; 
สมการชโรดิงเจอร์ ; การประยุกต์แบบจ าลองทางเคมีควอนตัมใน 
สเปกโทรสโกปี [แบบจ าลองการสั่นของพันธะ แบบจ าลองการหมุน
ของโมเลกุล]; สเปกโตรสโกปีการสั่นและการหมุน (อินฟราเรด        
รามานและไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี) ; โครงสร้างอะตอมและสเปก   
โตรส โกปี อะตอม (อะตอมไฮ โดรเจนและอะตอม ท่ีมี หลาย
อิเล็กตรอน); โครงสร้างและระดับพลังงานส าหรับโมเลกุล สเปกโตร 
สโกปีเรืองแสงและวาวแสง ; สมมาตรโมเลกุลและการประยุกต์       
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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
และหมู่ฟังก์ชันของสารชีวโมเลกุลโครงสร้างและสมบัติของน้ า สาร 
ชีวโมเลกุล โครงสร้าง หน้าท่ี และสมบัติทางเคมีของ กรดอะมิโนและ
โป รตี น โครงสร้ า ง  ห น้ า ท่ี  แ ละสมบั ติ ท างเคมี ขอ ง  น้ าต าล 
คาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน โครงสร้าง ชนิด 
หน้าท่ีและสมบัติทางเคมีของไขมัน ชนิด โครงสร้าง หน้าท่ี และสมบัติ
ทางเคมีของนิวคลอโอไทด์และกรดนิวคลิอิก สมบัติของเอนไซม์ใน
การเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพจลนพลศาตร์ของเอนไซม์ต่อตัวถูกย่อย  
ตัวเดียวและตัวยับยั้งชนิดต่าง ๆ การเร่งปฏิกิริยาโดยอัลโลสเตียริก
เอนไซม์ หน้าท่ีของโคเอนไซม์และโคแฟค 

 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 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ปฏิบัติการท่ีใช้เทคนิคพื้นฐาน
และขั้นสูง ในการศึกษาสมบัติทางของสารชีวโมเลกุล 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
สารอาหารและการควบคุมการสลายไขมันสะสมในร่างกาย 
กระบวนการบีตาออกซิเดชัน การสัง เคราะห์ไขมันสะสม การ
สังเคราะห์โคเลสเตอรอล น้ าดี และฮอร์โมนต่าง  ๆ ท่ีสร้างจาก
โคเลสเตอรอล เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนและโปรตีน การย่อยและ
สลาย โปรตีน การล าเลียงและดูดซับกรดอะมิโน การสลายกรด      
อะมิโน วัฐจักรยูเรีย เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตจากสารอาหาร 
วิถีไกลโคไลซิส วิถีกลูโคนีโอเจเนซิส การควบคุมภาวะสมดุลของ
ระดับน้ าตาลในเลือด วิถีเพนโตสฟอตเฟต ไกลโคจีโนไลซิสและไกลโค
เจเนซิส การสร้างพลังงานในสภาวะมีออกซิเจนผ่านวัฏจักรเครปส์
และกระบวนการหายใจของเซลล์ การสร้างพลังงานในสภาวะท่ีเซลล์
ขาดออกซิเจน การควบคุม กระบวนการเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล 
เช่น กระบวนการสังเคราะห์และสลายกรดอะมิโน และ โปรตีน การ 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต วัฏจักรกรดซิตริก การ
หายใจระดับเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์แสง ปฏิกิริยาการตรึง
คาร์บอนไดออก ไซด์  วิถี เพนโตสฟอส เฟต และการควบ คุม
กระบวนการเมแทบอลิซึม กระบวนการเมแทบอลิซึมของนิวคลีโอ

ไทด์ และกรดนิวคลิอิก กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
ประกอบด้วย การจ าลองตัวเอง การถอดรหัสทางพันธุกรรม การตัด
แต่งอาร์เอ็นเอ การแปลรหัสทางพันธุกรรม การปรับแต่งโปรตีน การ
ขดพับของโปรตีน และการส่งโปรตีนไปยังจุดเป้าหมาย การควบคุม
การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยโครงสร้างของโครมาติน การ
ควบคุมกระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม การควบคุมหลัง
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 
 เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมประกอบด้วย การโคลนน่ิง
โมเลกุล ชีวสารสนเทศศาสตร์ การขยายจ านวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิค
พีซีอาร์ การหาล าดับดีเอ็นเอ การผลิตเรคคอมบิเนนโปรตีน และ
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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
และหมู่ฟังก์ชันของสารชีวโมเลกุลโครงสร้างและสมบัติของน้ า สาร 
ชีวโมเลกุล โครงสร้าง หน้าท่ี และสมบัติทางเคมีของ กรดอะมิโนและ
โป รตี น โครงสร้ า ง  ห น้ า ท่ี  แ ละสมบั ติ ท างเคมี ขอ ง  น้ าต าล 
คาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน โครงสร้าง ชนิด 
หน้าท่ีและสมบัติทางเคมีของไขมัน ชนิด โครงสร้าง หน้าท่ี และสมบัติ
ทางเคมีของนิวคลอโอไทด์และกรดนิวคลิอิก สมบัติของเอนไซม์ใน
การเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพจลนพลศาตร์ของเอนไซม์ต่อตัวถูกย่อย  
ตัวเดียวและตัวยับยั้งชนิดต่าง ๆ การเร่งปฏิกิริยาโดยอัลโลสเตียริก
เอนไซม์ หน้าท่ีของโคเอนไซม์และโคแฟค 

 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 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ปฏิบัติการท่ีใช้เทคนิคพื้นฐาน
และขั้นสูง ในการศึกษาสมบัติทางของสารชีวโมเลกุล 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
สารอาหารและการควบคุมการสลายไขมันสะสมในร่างกาย 
กระบวนการบีตาออกซิเดชัน การสัง เคราะห์ไขมันสะสม การ
สังเคราะห์โคเลสเตอรอล น้ าดี และฮอร์โมนต่าง  ๆ ท่ีสร้างจาก
โคเลสเตอรอล เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนและโปรตีน การย่อยและ
สลาย โปรตีน การล าเลียงและดูดซับกรดอะมิโน การสลายกรด      
อะมิโน วัฐจักรยูเรีย เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตจากสารอาหาร 
วิถีไกลโคไลซิส วิถีกลูโคนีโอเจเนซิส การควบคุมภาวะสมดุลของ
ระดับน้ าตาลในเลือด วิถีเพนโตสฟอตเฟต ไกลโคจีโนไลซิสและไกลโค
เจเนซิส การสร้างพลังงานในสภาวะมีออกซิเจนผ่านวัฏจักรเครปส์
และกระบวนการหายใจของเซลล์ การสร้างพลังงานในสภาวะท่ีเซลล์
ขาดออกซิเจน การควบคุม กระบวนการเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล 
เช่น กระบวนการสังเคราะห์และสลายกรดอะมิโน และ โปรตีน การ 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต วัฏจักรกรดซิตริก การ
หายใจระดับเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์แสง ปฏิกิริยาการตรึง
คาร์บอนไดออก ไซด์  วิถี เพนโตสฟอส เฟต และการควบ คุม
กระบวนการเมแทบอลิซึม กระบวนการเมแทบอลิซึมของนิวคลีโอ

ไทด์ และกรดนิวคลิอิก กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
ประกอบด้วย การจ าลองตัวเอง การถอดรหัสทางพันธุกรรม การตัด
แต่งอาร์เอ็นเอ การแปลรหัสทางพันธุกรรม การปรับแต่งโปรตีน การ
ขดพับของโปรตีน และการส่งโปรตีนไปยังจุดเป้าหมาย การควบคุม
การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยโครงสร้างของโครมาติน การ
ควบคุมกระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม การควบคุมหลัง
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 
 เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมประกอบด้วย การโคลนน่ิง
โมเลกุล ชีวสารสนเทศศาสตร์ การขยายจ านวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิค
พีซีอาร์ การหาล าดับดีเอ็นเอ การผลิตเรคคอมบิเนนโปรตีน และ
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กระบวนการหาโครงสร้างโปรตีน โครงสร้างของเมมเบรนชีวภาพ 
ชนิดและหน้าท่ีโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์ รวมท้ังกลไกการล าเลียงสาร
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  สมบัติการเร่งปฏิกิริยา 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 
 เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎีในวิชาเคมีอนินทรีย์ 3  
เช่น  การสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของของแข็งชนิดต่าง 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 
 วิชาต่อเน่ืองจากเคมีอินทรีย์ 1 (102121) และเคมีอินทรีย์ 2 
(102223) หลักเกณฑ์ท่ีต้องค านึงถึงในการเกิดพันธะ (ได้แก่ พลังงาน
พันธะกับสมการวานท์ฮอฟฟ์และความร้อนของการแตกตัวเป็น
อะตอม ความยาวพันธะกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความยาวพันธะ รูปร่าง
โมเลกุล มุมพันธะกับทฤษฎีการผลักของอิเล็กตรอนคู่ในวงเวเลนซ์
และไฮบริไดเซชันผันแปร การหมุนได้ของพันธะ สภาพขั้วของโมเลกุล
กับปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาพขั้วของโมเลกุล การกระจายของอิเล็กตรอน
ในพันธะอันเน่ืองมาจากฟิลด์เอฟเฟก อินดักทีฟเอฟเฟก   เรโซแนนซ์
เอฟ เฟก มีโซ เมอริกเอฟเฟก ไฮเปอร์คอนจูเกชันเอฟเฟก และพันธะ
ไฮโดรเจน) ปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาพกรดและเบสของสารตามทฤษฎี
กรด-เบสเบรินสเตด-ลาวรี ปัจจัยท่ีมีผลต่อความแข็งและความอ่อน
ของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด-เบสลิวอิส ความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
พลังงานอิสระ ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตรเชิงออร์บิทัลกับ
ปฏิกิริยาอิเล็กโทรไซคลิก ปฏิกิริยาไซโคลแอดดิชัน และการจัดเรียง
ตัวใหม่แบบซิกมาโทรปิก การศึกษาเชิงกลไกของปฏิกิริยาอินทรีย์
แบบนอนไคเนติก ความเสถียรและการเกิดของสารมัธยันตร์ท่ีว่องไว 
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 เค ราะห์ ด้ วย วิ ธี ท าง เค รื่ 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 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ  1(0-3-0)
 (Instrumental Methods of Analysis Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ หรือ
เรียนควบคู่กัน  
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิค แมสสเปกโทรเมตรี       
อินดักทีฟลิคัพเพิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี การวิเคราะห์เชิง
ความร้อน หลักการวัดส าหรับเทคนิคท่ีมีการไหลของกระแส 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 ท่ี เกี่ ยวข้ อง ความเป็ นมาและ
พัฒนาการของกลศาสตร์แบบฉบับและกลศาสตร์ควอนตัม สมการ  
ชเรอดิงเงอร์ การประมาณบอร์น-ออพเพนไฮเมอร์ การประมาณ
อิเล็กตรอนอิสระและผลคูณฮาร์ทรี การประมาณฮาร์ทรี-ฟอคและ
ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ผลของสหสัมพันธ์อิเล็กตรอนและการ
ประมาณ ปฏิบัติการและการมอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้องกับเคมีเชิง
ค านวณ 
 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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กระบวนการหาโครงสร้างโปรตีน โครงสร้างของเมมเบรนชีวภาพ 
ชนิดและหน้าท่ีโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์ รวมท้ังกลไกการล าเลียงสาร
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  สมบัติการเร่งปฏิกิริยา 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 
 เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎีในวิชาเคมีอนินทรีย์ 3  
เช่น  การสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของของแข็งชนิดต่าง 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 
 วิชาต่อเน่ืองจากเคมีอินทรีย์ 1 (102121) และเคมีอินทรีย์ 2 
(102223) หลักเกณฑ์ท่ีต้องค านึงถึงในการเกิดพันธะ (ได้แก่ พลังงาน
พันธะกับสมการวานท์ฮอฟฟ์และความร้อนของการแตกตัวเป็น
อะตอม ความยาวพันธะกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความยาวพันธะ รูปร่าง
โมเลกุล มุมพันธะกับทฤษฎีการผลักของอิเล็กตรอนคู่ในวงเวเลนซ์
และไฮบริไดเซชันผันแปร การหมุนได้ของพันธะ สภาพขั้วของโมเลกุล
กับปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาพขั้วของโมเลกุล การกระจายของอิเล็กตรอน
ในพันธะอันเน่ืองมาจากฟิลด์เอฟเฟก อินดักทีฟเอฟเฟก   เรโซแนนซ์
เอฟ เฟก มีโซ เมอริกเอฟเฟก ไฮเปอร์คอนจูเกชันเอฟเฟก และพันธะ
ไฮโดรเจน) ปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาพกรดและเบสของสารตามทฤษฎี
กรด-เบสเบรินสเตด-ลาวรี ปัจจัยท่ีมีผลต่อความแข็งและความอ่อน
ของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด-เบสลิวอิส ความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
พลังงานอิสระ ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตรเชิงออร์บิทัลกับ
ปฏิกิริยาอิเล็กโทรไซคลิก ปฏิกิริยาไซโคลแอดดิชัน และการจัดเรียง
ตัวใหม่แบบซิกมาโทรปิก การศึกษาเชิงกลไกของปฏิกิริยาอินทรีย์
แบบนอนไคเนติก ความเสถียรและการเกิดของสารมัธยันตร์ท่ีว่องไว 
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 เค ราะห์ ด้ วย วิ ธี ท าง เค รื่ 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 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ  1(0-3-0)
 (Instrumental Methods of Analysis Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ หรือ
เรียนควบคู่กัน  
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิค แมสสเปกโทรเมตรี       
อินดักทีฟลิคัพเพิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี การวิเคราะห์เชิง
ความร้อน หลักการวัดส าหรับเทคนิคท่ีมีการไหลของกระแส 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 ท่ี เกี่ ยวข้ อง ความเป็ นมาและ
พัฒนาการของกลศาสตร์แบบฉบับและกลศาสตร์ควอนตัม สมการ  
ชเรอดิงเงอร์ การประมาณบอร์น-ออพเพนไฮเมอร์ การประมาณ
อิเล็กตรอนอิสระและผลคูณฮาร์ทรี การประมาณฮาร์ทรี-ฟอคและ
ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ผลของสหสัมพันธ์อิเล็กตรอนและการ
ประมาณ ปฏิบัติการและการมอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้องกับเคมีเชิง
ค านวณ 
 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 
 รายวิชาน้ีมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และ
หลักการท่ีใช้ในงานวิจัยทางด้านเคมีเชิงค านวณ โดยนักศึกษาจะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้
เทคนิคท่ีส าคัญ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาทางด้านเคมีเชิงค านวณ 

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 
 นักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจทางด้านเคมี
ผ่านการน าเสนองานวิจัยท่ีสนใจ โดยนักศึกษาจะต้องน าเสนอ
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาเคมี และอภิปราย
ร่วมกับคณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนา ซ่ึงนักศึกษาจะต้องเขียน
บทคัดย่อของงานน าเสนอด้วย นักศึกษาจะได้ใช้ผลการประเมินของ
คณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนาในการปรับปรุงทักษะการน าเสนอรวม
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 าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพัฒนา
ทักษะการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางเคมี ประกอบด้วย
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การคิดตามกระบวนวิทยาศาสตร์
เพื่อหาสมมติฐาน การทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
และอภิปรายผล และการรายงานผลงานวิจัยตาม หลักการเขียน
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 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน  คุณ ภาพ ในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 

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 เคมีในชีวิตประจ าวัน                   3(3-0-6) 
           (Chemistry in daily life) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

เคมีของสารประกอบ วัสดุ หรือกระบวนการทางเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น เคมีในการซักล้าง เคมีในห้องครัว เคมี ในสวน 
เคมีของโลหะ เคมีของเส้นใย เคมีในสีหรือกาวต่าง ๆ เคมีของยา เคมี
ในเครื่องส าอาง 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 าเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรม กระบวนการเคมีใน
อุตสาหกรรม เช่น การเร่งปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ์เคมี กระบวนการ
ผลิตวัสดุและการประยุกต์  กระบวนการผลิตสารเคมีพื้นฐาน 
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) 
วิชาบังคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

สาเหตุของมลพิษทางอากาศ น้ า และดิน ผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ และการป้องกัน  และการ
บ าบัด 

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 

กลไกของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของมอนอเมอร์ การ
กระจายของน้ าหนักโมเลกุลของผลิตภัณฑ์ หลักการ ข้อจ ากัด และ
ข้อดีของการหาน้ าหนักโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทาง
กายภาพ กับโครงสร้างและองค์ประกอบ ความเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบทางเคมีกับการน าไปใช้ 

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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102345 ปฏิบัติการทางเคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง  1 (0-3-0) 
(Advanced Physical Chemistry Laboratory)  

วิชาบังคับก่อน : 102344 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง หรือเรียนควบคู่กัน 
 รายวิชาน้ีมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และ
หลักการท่ีใช้ในงานวิจัยทางด้านเคมีเชิงค านวณ โดยนักศึกษาจะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้
เทคนิคท่ีส าคัญ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาทางด้านเคมีเชิงค านวณ 

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 
 นักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจทางด้านเคมี
ผ่านการน าเสนองานวิจัยท่ีสนใจ โดยนักศึกษาจะต้องน าเสนอ
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาเคมี และอภิปราย
ร่วมกับคณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนา ซ่ึงนักศึกษาจะต้องเขียน
บทคัดย่อของงานน าเสนอด้วย นักศึกษาจะได้ใช้ผลการประเมินของ
คณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนาในการปรับปรุงทักษะการน าเสนอรวม
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 าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพัฒนา
ทักษะการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางเคมี ประกอบด้วย
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การคิดตามกระบวนวิทยาศาสตร์
เพื่อหาสมมติฐาน การทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
และอภิปรายผล และการรายงานผลงานวิจัยตาม หลักการเขียน
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 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พ้ืนฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน  คุณ ภาพ ในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 

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 เคมีในชีวิตประจ าวัน                   3(3-0-6) 
           (Chemistry in daily life) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

เคมีของสารประกอบ วัสดุ หรือกระบวนการทางเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น เคมีในการซักล้าง เคมีในห้องครัว เคมี ในสวน 
เคมีของโลหะ เคมีของเส้นใย เคมีในสีหรือกาวต่าง ๆ เคมีของยา เคมี
ในเครื่องส าอาง 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 าเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรม กระบวนการเคมีใน
อุตสาหกรรม เช่น การเร่งปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ์เคมี กระบวนการ
ผลิตวัสดุและการประยุกต์  กระบวนการผลิตสารเคมีพื้นฐาน 
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) 
วิชาบังคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

สาเหตุของมลพิษทางอากาศ น้ า และดิน ผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ และการป้องกัน  และการ
บ าบัด 

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 

กลไกของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของมอนอเมอร์ การ
กระจายของน้ าหนักโมเลกุลของผลิตภัณฑ์ หลักการ ข้อจ ากัด และ
ข้อดีของการหาน้ าหนักโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทาง
กายภาพ กับโครงสร้างและองค์ประกอบ ความเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบทางเคมีกับการน าไปใช้ 

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 การแยกน้ ามันและผลิตภัณฑ์ ค่า
เลขออกเทนและค่าเลขซีเทน การแยกแก๊สและผลิตตภัณ 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 
 นักศึกษาน าผลการประเมินท่ีได้รับจากวิชาสัมมนาทางเคมี 
1 ใช้พัฒนาการน าเสนอให้ดียิ่งขึ้น โดยนักศึกษาจะต้องน าเสนอ
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาเคมี และอภิปราย
ร่วมกับคณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนา ซ่ึงนักศึกษาจะต้องเขียน
บทคัดย่อของงานน าเสนอด้วย นักศึกษาจะได้ใช้ผลการประเมินของ
คณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนาในการปรับปรุงทักษะการน าเสนอรวม
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 : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 102391 
เตรียมสหกิจศึกษา                                    

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบั ติ งานต่อคณ าจารย์ ในสาขาวิชา  เพื่ อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ี
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 post-
placement interview and seminar activities will determine 
the assessment result of the student to be either pass or 
fail.. 
 

59 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

102493 สหกิจศึกษา 2                   8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II)  
วิชาบังคับก่อน : 102492 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา 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 post-
placement interview and seminar activities will determine 
the assessment result of the student to be either pass or 
fail. 
 
102494 โครงการวิจัย 1        8 หน่วยกิต 
 (Research Project I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การศึกษาหัวข้อโครงการวิจัยทางเคมี โดยนักศึกษาจะต้อง
ค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี 
โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 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 และน าเสนอโครงการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี  สามารถพัฒนาองค์ความรู้เดิมให้ดีขึ้น 
หรือสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถเขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และสามารถน าเสนอและตอบค าถามในรูปแบบการสอบ  
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 
 การศึกษาแนวโน้มของสมบัติตามตารางธาตุของธาตุหมู่
หลัก และเคมีของสารประกอบของไฮโดรเจนและธาตุหมู่หลัก 
 Periodic trend of main group elements and 
chemistry of compounds of hydrogen and main group 
elements. 
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102464 ปิโตรเคมีเบื้องต้น          3(3-0-6) 
 (Introduction to Petrochemistry) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา                                    

การเกิดของปิโตรเลียม การแยกน้ ามันและผลิตภัณฑ์ ค่า
เลขออกเทนและค่าเลขซีเทน การแยกแก๊สและผลิตตภัณ 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 
 นักศึกษาน าผลการประเมินท่ีได้รับจากวิชาสัมมนาทางเคมี 
1 ใช้พัฒนาการน าเสนอให้ดียิ่งขึ้น โดยนักศึกษาจะต้องน าเสนอ
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาเคมี และอภิปราย
ร่วมกับคณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนา ซ่ึงนักศึกษาจะต้องเขียน
บทคัดย่อของงานน าเสนอด้วย นักศึกษาจะได้ใช้ผลการประเมินของ
คณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนาในการปรับปรุงทักษะการน าเสนอรวม
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 : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 102391 
เตรียมสหกิจศึกษา                                    

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบั ติ งานต่อคณ าจารย์ ในสาขาวิชา  เพื่ อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ี
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 post-
placement 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
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา 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 post-
placement interview and seminar activities will determine 
the assessment result of the student to be either pass or 
fail. 
 
102494 โครงการวิจัย 1        8 หน่วยกิต 
 (Research Project I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การศึกษาหัวข้อโครงการวิจัยทางเคมี โดยนักศึกษาจะต้อง
ค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี 
โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 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 และน าเสนอโครงการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี  สามารถพัฒนาองค์ความรู้เดิมให้ดีขึ้น 
หรือสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถเขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และสามารถน าเสนอและตอบค าถามในรูปแบบการสอบ  
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 
 การศึกษาแนวโน้มของสมบัติตามตารางธาตุของธาตุหมู่
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 
 หลักการพื้นฐานส าหรับสารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชัน 
โครงสร้ างและไอ โซ เมอร์ของสารเชิ ง ซ้อน  ทฤษฎีพั น ธะใน
สารประกอบโคออร์ดิ เนชัน สเปกตราอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติ
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 
 การวิเคราะห์ลักษณะสารประกอบอนินทรีย์ด้วยเทคนิค
อินฟราเรดและรามานสเปกโทรสโกปี  อั ลตราไวโอ เล็ ต -วิสิ
เบิลสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 
อิเล็กตรอน พาราแมกเนติก เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี วิธีรังสีเอกซ์ 
และเทคนิคอื่น ๆ 
 Techniques to characterize inorganic compounds 
including infrared and Raman spectroscopy, ultraviolet-
visible spectroscopy, nuclear magnetic resonance 
spectroscopy, electron paramagnetic resonance 
spectroscopy, X-ray methods, and other techniques. 
 
102713 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์       3(3-0-9) 
 (Inorganic Reaction Mechanisms)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การแยกประเภทปฏิกิริยาในสารละลาย กลไกปฏิกิริยาการ
แทนท่ี กลไกปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และกลไกการเร่งปฏิกิริยา
เอกพันธุ์ 
 Classification of reactions in solution, 
mechanisms of substitution reactions, mechanisms of 
oxidation-reduction reactions, and mechanisms of 
homogeneous catalysis. 
 
102714 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก      3(3-0-9) 
 (Organometallic Chemistry of Main Group Elements)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุหมู่หลักและธาตุแทรนซิชันหมู่ 11 
และ 12 
 Organometallic chemistry of main group 
elements and transition elements in Group 11 and 12. 
 
102715 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุแทรนซิชัน      3(3-0-9) 
 (Organometallic Chemistry of Transition Elements)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุแทรนซิชันและกฎ 18 อิเล็กตรอน 
ชนิดของลิแกนด์ โครงสร้างและพันธะระหว่างโลหะและลิแกนด์ การ
สังเคราะห์ ปฏิกิริยา การวิเคราะห์ลักษณะ และการประยุกต์ของ
สารประกอบโลหอินทรีย์ ตลอดจนลักษณะเชิงขนานกับเคมีโลห
อินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก 
 Organometallic chemistry of transition elements 
and 18-electron rule, type of ligands, structures and 
bonding between metal and ligands, syntheses, reactions, 
characterization and applications of organometallic 
compounds, and parallels to main group organometallic 
chemistry. 
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102716 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ                 3(3-0-9) 
 (Bioinorganic Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทบาทของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ ความส าคัญใน
เชิงสรีรวิทยาของเมทัลโลโปรตีนและเมทัลโลเอนไซม์ การประยุกต์
ของไอออนโลหะและคีเลตในทางเภสัช ตลอดจนเคมีอนินทรีย์เชิง
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 
 วิธีการเตรียมและเทคนิคทางกายภาพในการจ าแนก
ลักษณะของของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างของของแข็งอนินทรีย์ ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อโครงสร้างในสถานะของแข็ง และสมบัติท่ีเกิดจากปัจจัย
เหล่าน้ี 
 Preparative methods and physical techniques for 
characterization of inorganic solids, solid state structure of 
inorganic solids, factors affecting these solid state 
structures, and the properties resulting from them. 
 
102718 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Inorganic Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in inorganic 
chemistry. 
 

102719 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Inorganic Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in inorganic 
chemistry. 
 
102722 การใช้สเปกโทรเมตรีในการระบุ      3(3-0-9) 
 สารประกอบอินทรีย์ 
 (Spectrometric Identification of Organic 
 Compounds)  
วิชาบังคับกอ่น : 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 
 แบบแผนการออกแบบการสังเคราะห์โดยวิธีแยกส่วน     
กลยุทธ์การเลือกต าแหน่งในการแยกส่วนกลยุทธ์การแยกส่วนของ
สารประกอบคาร์บอนิล กลยุทธ์การสังเคราะห์วง และกลยุทธ์การ
สังเคราะห์ขั้นสูงส าหรับสารประกอบท่ีมีโครงสร้างทางเคมีซับซ้อน 
 Routine for designing a synthesis by 
disconnection approach, strategy for choosing a 
disconnection, strategy of carbonyl disconnections, 
strategy of ring synthesis, and advanced synthesis strategy 
for complex chemical structures. 



60 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

102711 เคมีโคออร์ดิเนชัน        3(3-0-9) 
 (Coordination Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการพื้นฐานส าหรับสารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชัน 
โครงส ร้างและไอ โซ เมอ ร์ของสารเชิ ง ซ้อน  ทฤษฎีพั น ธะใน
สารประกอบโคออร์ดิ เนชัน สเปกตราอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติ
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 
 การวิเคราะห์ลักษณะสารประกอบอนินทรีย์ด้วยเทคนิค
อินฟราเรดและรามานสเปกโทรสโกปี  อั ลตราไวโอ เล็ ต -วิสิ
เบิลสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 
อิเล็กตรอน พาราแมกเนติก เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี วิธีรังสีเอกซ์ 
และเทคนิคอื่น ๆ 
 Techniques to characterize inorganic compounds 
including infrared and Raman spectroscopy, ultraviolet-
visible spectroscopy, nuclear magnetic resonance 
spectroscopy, electron paramagnetic resonance 
spectroscopy, X-ray methods, and other techniques. 
 
102713 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์       3(3-0-9) 
 (Inorganic Reaction Mechanisms)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การแยกประเภทปฏิกิริยาในสารละลาย กลไกปฏิกิริยาการ
แทนท่ี กลไกปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และกลไกการเร่งปฏิกิริยา
เอกพันธุ ์
 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 ปฏิกิริยา การวิเคราะห์ลักษณะ และการประยุกต์ของ
สารประกอบโลหอินทรีย์ ตลอดจนลักษณะเชิงขนานกับเคมีโลห
อินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก 
 Organometallic chemistry of transition elements 
and 18-electron rule, type of ligands, structures and 
bonding between metal and ligands, syntheses, reactions, 
characterization and applications of organometallic 
compounds, and parallels to main group organometallic 
chemistry. 
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102716 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ                 3(3-0-9) 
 (Bioinorganic Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทบาทของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ ความส าคัญใน
เชิงสรีรวิทยาของเมทัลโลโปรตีนและเมทัลโลเอนไซม์ การประยุกต์
ของไอออนโลหะและคีเลตในทางเภสัช ตลอดจนเคมีอนินทรีย์เชิง
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 
 วิธีการเตรียมและเทคนิคทางกายภาพในการจ าแนก
ลักษณะของของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างของของแข็งอนินทรีย์ ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อโครงสร้างในสถานะของแข็ง และสมบัติท่ีเกิดจากปัจจัย
เหล่าน้ี 
 Preparative methods and physical techniques for 
characterization of inorganic solids, solid state structure of 
inorganic solids, factors affecting these solid state 
structures, and the properties resulting from them. 
 
102718 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Inorganic Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in inorganic 
chemistry. 
 

102719 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Inorganic Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in inorganic 
chemistry. 
 
102722 การใช้สเปกโทรเมตรีในการระบุ      3(3-0-9) 
 สารประกอบอินทรีย์ 
 (Spectrometric Identification of Organic 
 Compounds)  
วิชาบังคับกอ่น : 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 
 แบบแผนการออกแบบการสังเคราะห์โดยวิธีแยกส่วน     
กลยุทธ์การเลือกต าแหน่งในการแยกส่วนกลยุทธ์การแยกส่วนของ
สารประกอบคาร์บอนิล กลยุทธ์การสังเคราะห์วง และกลยุทธ์การ
สังเคราะห์ขั้นสูงส าหรับสารประกอบท่ีมีโครงสร้างทางเคมีซับซ้อน 
 Routine for designing a synthesis by 
disconnection approach, strategy for choosing a 
disconnection, strategy of carbonyl disconnections, 
strategy of ring synthesis, and advanced synthesis strategy 
for complex chemical structures. 
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102724 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ       3(3-0-9) 
 (Chemistry of Natural Products)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสร้าง เคมี และการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
กรดนิวคลีอิก สารประกอบแอโรแมติก แอลคาลอยด์ เทอร์พีนอยด์ 
สเตอรอยด์ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่น 
 Structure, chemistry and syntheses of 
carbohydrates, proteins, nucleic acids, aromatic 
compounds, alkaloids, terpenoids, steroids, and other 
natural products. 
 
102727 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Organic Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in organic 
chemistry. 
 
102728 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Organic Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in organic 
chemistry. 
 
102731 สเปกโทรสโกปีเชิงวิเคราะห์       3(3-0-9) 
 (Analytical Spectroscopy)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 แนวคิดการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรเคมี ส่วนประกอบของ
เครื่องมือ สัญญาณและสัญญาณรบกวน วิธีวิเคราะห์ และเทคนิค  
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 
 การหาน้ าหนักโมเลกุล การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 
เทคนิครังสีเอกซ์  การวิเคราะห์ทางความร้อน  การวิเคราะห์สมบัติ  
วิสโคอิลาสติกและวิทยากระแส 
 Molecular weight determination, spectroscopic 
analysis, X-ray techniques, thermal analysis, and 
viscoelastic and rheological analysis. 
 
102737 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Analytical Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in analytical 
chemistry. 
 
102738 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Analytical Chemistry II)  
วิชาบงัคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in analytical 
chemistry. 
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102741 เคมีควอนตัมแผนใหม่       3(3-0-9) 
 (Modern Quantum Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ฟังก์ชันคลื่นส าหรับระบบหลายอิ เล็กตรอนและตัว
ด าเนินการ การประมาณฮาร์ทรี-ฟอค อันตรกิริยาโครงแบบ ตลอดจน
ทฤษฎีคู่และทฤษฎีคู่ควบ 
 Many electron wave functions and operators, the 
Hartree-Fock approximation, configuration interaction, and 
pair and coupled-pair theories. 
 
102742 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีของการสั่น     3(3-0-9) 
 (Group Theory and Vibrational Spectroscopy)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรของโมเลกุล
และสมมาตรของกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีกลุ่มในการสั่น
ของโมเลกุล อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และรามานสเปกโทรสโกปี 
 Definitions and theorems of group theory, 
molecular symmetry and symmetry of groups, group 
representations, and application of group theory to 
molecular vibration, infrared spectroscopy and Raman 
spectroscopy. 
 
102743 คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว       3(3-0-9) 
 (Colloid and Surface Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 สถานะคอลลอยด์ สมบัติเชิงจลน์ สมบัติเชิงแสง ผิวร่วม
ของของเหลว-แก๊สและของเหลว-ของเหลว ผิวร่วมของของแข็ง-แก๊ส 
ผิวร่วมของของแข็ง-ของเหลว ผิวร่วมท่ีมีประจุ ความเสถียรของ
คอลลอยด์ ตลอดจนอิมัลชันและโฟม 
 Colloidal state, kinetic properties, optical 
properties, liquid-gas and liquid-liquid interfaces, solid-gas 

interfaces, solid-liquid interfaces, charged interfaces, 
colloid stability, and emulsions and foams. 
 
102744 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์       3(3-0-9) 
 (Physical Chemistry of Polymers)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสร้างของโซ่พอลิเมอร สารละลายพอลิเมอรและพอลิ
เมอร์ผสม สถานะอสัณฐานและสถานะหลอมเหลว สถานะผลึก และ
หัวข้อใหม่ทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ เช่น พอลิเมอร์ผลึก
เหลว พอลิเมอร์น าไฟฟ้า และการจ าลองโมเลกุล เป็นต้น 
 Structure of polymer chain, polymer solutions 
and blends, amorphous and molten state, crystalline 
state, and modern topics of physical chemistry of 
polymers such as molten crystalline polymer, conductive 
polymer and molecular modeling. 
 
102748 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1      3(3-0-9) 

(Selected Topics in Physical Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in physical 
chemistry. 
 
102749 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Physical Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in physical 
chemistry. 
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102724 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ       3(3-0-9) 
 (Chemistry of Natural Products)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสร้าง เคมี และการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
กรดนิวคลีอิก สารประกอบแอโรแมติก แอลคาลอยด์ เทอร์พีนอยด์ 
สเตอรอยด์ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่น 
 Structure, chemistry and syntheses of 
carbohydrates, proteins, nucleic acids, aromatic 
compounds, alkaloids, terpenoids, steroids, and other 
natural products. 
 
102727 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Organic Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in organic 
chemistry. 
 
102728 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Organic Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in organic 
chemistry. 
 
102731 สเปกโทรสโกปีเชิงวิเคราะห์       3(3-0-9) 
 (Analytical Spectroscopy)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 แนวคิดการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรเคมี ส่วนประกอบของ
เครื่องมือ สัญญาณและสัญญาณรบกวน วิธีวิเคราะห์ และเทคนิค  
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 
 การหาน้ าหนักโมเลกุล การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 
เทคนิครังสีเอกซ์  การวิเคราะห์ทางความร้อน  การวิเคราะห์สมบัติ  
วิสโคอิลาสติกและวิทยากระแส 
 Molecular weight determination, spectroscopic 
analysis, X-ray techniques, thermal analysis, and 
viscoelastic and rheological analysis. 
 
102737 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Analytical Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in analytical 
chemistry. 
 
102738 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Analytical Chemistry II)  
วิชาบงัคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in analytical 
chemistry. 
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102741 เคมีควอนตัมแผนใหม่       3(3-0-9) 
 (Modern Quantum Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ฟังก์ชันคลื่นส าหรับระบบหลายอิ เล็กตรอนและตัว
ด าเนินการ การประมาณฮาร์ทรี-ฟอค อันตรกิริยาโครงแบบ ตลอดจน
ทฤษฎีคู่และทฤษฎีคู่ควบ 
 Many electron wave functions and operators, the 
Hartree-Fock approximation, configuration interaction, and 
pair and coupled-pair theories. 
 
102742 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีของการสั่น     3(3-0-9) 
 (Group Theory and Vibrational Spectroscopy)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรของโมเลกุล
และสมมาตรของกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีกลุ่มในการสั่น
ของโมเลกุล อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และรามานสเปกโทรสโกปี 
 Definitions and theorems of group theory, 
molecular symmetry and symmetry of groups, group 
representations, and application of group theory to 
molecular vibration, infrared spectroscopy and Raman 
spectroscopy. 
 
102743 คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว       3(3-0-9) 
 (Colloid and Surface Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 สถานะคอลลอยด์ สมบัติเชิงจลน์ สมบัติเชิงแสง ผิวร่วม
ของของเหลว-แก๊สและของเหลว-ของเหลว ผิวร่วมของของแข็ง-แก๊ส 
ผิวร่วมของของแข็ง-ของเหลว ผิวร่วมท่ีมีประจุ ความเสถียรของ
คอลลอยด์ ตลอดจนอิมัลชันและโฟม 
 Colloidal state, kinetic properties, optical 
properties, liquid-gas and liquid-liquid interfaces, solid-gas 

interfaces, solid-liquid interfaces, charged interfaces, 
colloid stability, and emulsions and foams. 
 
102744 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์       3(3-0-9) 
 (Physical Chemistry of Polymers)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสร้างของโซ่พอลิเมอร สารละลายพอลิเมอรและพอลิ
เมอร์ผสม สถานะอสัณฐานและสถานะหลอมเหลว สถานะผลึก และ
หัวข้อใหม่ทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ เช่น พอลิเมอร์ผลึก
เหลว พอลิเมอร์น าไฟฟ้า และการจ าลองโมเลกุล เป็นต้น 
 Structure of polymer chain, polymer solutions 
and blends, amorphous and molten state, crystalline 
state, and modern topics of physical chemistry of 
polymers such as molten crystalline polymer, conductive 
polymer and molecular modeling. 
 
102748 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1      3(3-0-9) 

(Selected Topics in Physical Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in physical 
chemistry. 
 
102749 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Physical Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in physical 
chemistry. 
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102750 วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับนักเคมี      3(3-0-9) 
 (Numerical Methods for Chemists)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมชนิดอัลกอริทึมปิด รากสมการ ระบบ
สมการเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การอินทิเกรตเชิงตัวเลข 
สมการ ดิฟเฟอเรนเชียล ค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกน และหัวข้ออื่น 
 Steps in solving scientific problems with 
computer, computer language, programs with closed-form 
algorithms, roots of equations, systems of linear 
equations, regression analysis, numerical integration, 
differential equations, eigenvalues and eigenvectors, and 
miscellaneous topics. 
 
102751 เคมีเชิงค านวณขั้นสูง       3(3-0-9) 
 (Advanced Computational Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : 102650 เคมีเชิงค านวณระดับบัณฑิตศึกษา หรือ 
          โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ประวัติของการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ ระบบแบบจ าลอง
และศักย์อันตรกิริยา กลศาสตร์เชิงสถิติ วิธีมอนติคาร์โล พลศาสตร์
เชิงโมเลกุล เทคนิคการจ าลองขั้นสูง และการประยุกต์ 
 History of computer simulation, model systems 
and interaction potentials, statistical mechanics, Monte 
Carlo method, molecular dynamics, advanced simulation 
techniques, and applications. 
 
102753 เทคโนโลยีนาโนเชิงค านวณ       3(3-0-9) 
 (Computational Nanotechnology)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทน า การค านวณโครงสร้างอิเล็กตรอน การจ าลองระดับ
อะตอม และการจ าลองระดับเมโซสเกล 
 Introduction, electronic structure calculation, 
atomistic simulation, and mesoscale simulation. 
 
102754 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณ 1      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Computational Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจ
ในปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in 
computational chemistry. 
 
102755 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Computational Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจ
ในปัจจุบัน 
 
102761 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี       3(3-0-9) 

(Petroleum and Petrochemicals)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ธรรมชาติของปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ กระบวนการ
ทางปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่น
น้ ามันและวัตถุดิบป้อนโรงงานปิโตรเคมี และการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีเพื่อการผลิตสารปิโตรเคมีท่ีส าคัญทางอุตสาหกรรม 
 Nature of petroleum and natural gas, petroleum 
and natural gas processing for manufacturing of various 
refinery products and petrochemical feedstock, and 
petrochemical synthesis of some major industrial 
petrochemicals. 
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102762 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์       3(3-0-9) 
 (Heterogeneous Catalysis)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน าและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเร่งปฏิกิริยาวิวิธ
พันธุ์ การดูดซับและไอโซเทอม อัตราเร็วและจลนพลศาสตร์ของการ
เร่งปฏิกิริยา การเตรียม สมบัติ การวิเคราะห์ลักษณะ และการ
เสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวอย่างของกระบวนการเร่ง
ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ในอุตสาหกรรม 
 Introduction and basic principles of 
heterogeneous catalysis, adsorption and isotherms, rate 
and kinetics of catalytic reactions, preparation, properties, 
characterization and deactivation of catalysts, and 
examples of heterogeneous catalytic process in industry. 
 
102763 เทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น       3(3-0-9) 
 (Introduction to Nanotechnology)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน า ท่อคาร์บอนนาโน ผลึกนาโน ควอนตัมด็อต สมบัติ
ของวัสดุท่ีเป็นฟังก์ชันกับขนาด การเกิดโครงสร้างด้วยตัวเอง วัสดุท่ีมี
โครงสร้างนาโน คอมพอสิทและฟิล์มท่ีมีองค์ประกอบระดับนาโน 
เครื่องมือและการประยุกต์จากเทคโนโลยีนาโน  วิศวกรรมระดับ
โมเลกุล อิ เล็กทรอนิกส์ระดับโมเลกุล นาโนเฟบริเคชัน และ
เทคโนโลยีไบโอนาโน การเกิดภาพและการปรับแต่งในระดับอะตอม 
เทคโนโลยีนาโนในอุตสาหกรรม 
 Introduction to nanotechnology, carbon 
nanotubes, quantum dots, properties of materials as a 
function of size, self-assembly, nanostructured materials, 
nanoscale films and composites, devices and applications, 
molecular engineering, molecular electronics, 
nanofabrication and bionanotechnology, imaging and 

manipulating at the atomic scale, and nanotechnology in 
industry. 
 
102765 ผลิกศาสตร์        3(3-0-9) 
 (Crystallography)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิธีการทดลองที่เกี่ยวข้อง พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีและหลักการ
ของผลิกศาสตร์เชิงเคมียุคใหม่ และการประยุกต์กับปัญหาท่ีน่าสนใจ
ทางด้านเคม ี
 Experimental methods involved, background on 
principles and methods of modern chemical 
crystallography, and major applications to problems of 
chemical interest. 
 
102768 เคมีพอลิเมอร์        3(3-0-9) 
 (Polymer Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสรางของพอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุล และการแจกแจง
โมเลกุล  หลักการของเคมีพอลิเมอร์โดยเน้นวิธีการสังเคราะห์และ
การเกิดพอลิเมอร์ กลไกและจลนพลศาสตร์ของการเกิดพอลิเมอร์
แบบควบแน่น แบบอนุมูลเสรีและแบบไอออน การเกิดพอลิเมอร์ร่วม 
การเกิดพอลิเมอรแบบโคออร์ดิเนชัน และการเกิดพอลิเมอรแบบเปิด
วง ตลอดจนหัวข้อพิ เศษเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์  เช่น 
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 



64 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

102750 วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับนักเคมี      3(3-0-9) 
 (Numerical Methods for Chemists)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมชนิดอัลกอริทึมปิด รากสมการ ระบบ
สมการเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การอินทิเกรตเชิงตัวเลข 
สมการ ดิฟเฟอเรนเชียล ค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกน และหัวข้ออื่น 
 Steps in solving scientific problems with 
computer, computer language, programs with closed-form 
algorithms, roots of equations, systems of linear 
equations, regression analysis, numerical integration, 
differential equations, eigenvalues and eigenvectors, and 
miscellaneous topics. 
 
102751 เคมีเชิงค านวณขั้นสูง       3(3-0-9) 
 (Advanced Computational Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : 102650 เคมีเชิงค านวณระดับบัณฑิตศึกษา หรือ 
          โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ประวัติของการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ ระบบแบบจ าลอง
และศักย์อันตรกิริยา กลศาสตร์เชิงสถิติ วิธีมอนติคาร์โล พลศาสตร์
เชิงโมเลกุล เทคนิคการจ าลองขั้นสูง และการประยุกต์ 
 History of computer simulation, model systems 
and interaction potentials, statistical mechanics, Monte 
Carlo method, molecular dynamics, advanced simulation 
techniques, and applications. 
 
102753 เทคโนโลยีนาโนเชิงค านวณ       3(3-0-9) 
 (Computational Nanotechnology)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทน า การค านวณโครงสร้างอิเล็กตรอน การจ าลองระดับ
อะตอม และการจ าลองระดับเมโซสเกล 
 Introduction, electronic structure calculation, 
atomistic simulation, and mesoscale simulation. 
 
102754 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณ 1      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Computational Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจ
ในปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in 
computational chemistry. 
 
102755 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Computational Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจ
ในปัจจุบัน 
 
102761 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี       3(3-0-9) 

(Petroleum and Petrochemicals)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ธรรมชาติของปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ กระบวนการ
ทางปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่น
น้ ามันและวัตถุดิบป้อนโรงงานปิโตรเคมี และการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีเพื่อการผลิตสารปิโตรเคมีท่ีส าคัญทางอุตสาหกรรม 
 Nature of petroleum and natural gas, petroleum 
and natural gas processing for manufacturing of various 
refinery products and petrochemical feedstock, and 
petrochemical synthesis of some major industrial 
petrochemicals. 
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102762 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์       3(3-0-9) 
 (Heterogeneous Catalysis)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน าและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเร่งปฏิกิริยาวิวิธ
พันธุ์ การดูดซับและไอโซเทอม อัตราเร็วและจลนพลศาสตร์ของการ
เร่งปฏิกิริยา การเตรียม สมบัติ การวิเคราะห์ลักษณะ และการ
เสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวอย่างของกระบวนการเร่ง
ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ในอุตสาหกรรม 
 Introduction and basic principles of 
heterogeneous catalysis, adsorption and isotherms, rate 
and kinetics of catalytic reactions, preparation, properties, 
characterization and deactivation of catalysts, and 
examples of heterogeneous catalytic process in industry. 
 
102763 เทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น       3(3-0-9) 
 (Introduction to Nanotechnology)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน า ท่อคาร์บอนนาโน ผลึกนาโน ควอนตัมด็อต สมบัติ
ของวัสดุท่ีเป็นฟังก์ชันกับขนาด การเกิดโครงสร้างด้วยตัวเอง วัสดุท่ีมี
โครงสร้างนาโน คอมพอสิทและฟิล์มท่ีมีองค์ประกอบระดับนาโน 
เครื่องมือและการประยุกต์จากเทคโนโลยีนาโน  วิศวกรรมระดับ
โมเลกุล อิ เล็กทรอนิกส์ระดับโมเลกุล นาโนเฟบริเคชัน และ
เทคโนโลยีไบโอนาโน การเกิดภาพและการปรับแต่งในระดับอะตอม 
เทคโนโลยีนาโนในอุตสาหกรรม 
 Introduction to nanotechnology, carbon 
nanotubes, quantum dots, properties of materials as a 
function of size, self-assembly, nanostructured materials, 
nanoscale films and composites, devices and applications, 
molecular engineering, molecular electronics, 
nanofabrication and bionanotechnology, imaging and 

manipulating at the atomic scale, and nanotechnology in 
industry. 
 
102765 ผลิกศาสตร์        3(3-0-9) 
 (Crystallography)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิธีการทดลองที่เกี่ยวข้อง พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีและหลักการ
ของผลิกศาสตร์เชิงเคมียุคใหม่ และการประยุกต์กับปัญหาท่ีน่าสนใจ
ทางด้านเคม ี
 Experimental methods involved, background on 
principles and methods of modern chemical 
crystallography, and major applications to problems of 
chemical interest. 
 
102768 เคมีพอลิเมอร์        3(3-0-9) 
 (Polymer Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสรางของพอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุล และการแจกแจง
โมเลกุล  หลักการของเคมีพอลิเมอร์โดยเน้นวิธีการสังเคราะห์และ
การเกิดพอลิเมอร์ กลไกและจลนพลศาสตร์ของการเกิดพอลิเมอร์
แบบควบแน่น แบบอนุมูลเสรีและแบบไอออน การเกิดพอลิเมอร์ร่วม 
การเกิดพอลิเมอรแบบโคออร์ดิเนชัน และการเกิดพอลิเมอรแบบเปิด
วง ตลอดจนหัวข้อพิ เศษเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์  เช่น 
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 
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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 
 บทน าเกี่ยวกับเคมีวัสดุ การสังเคราะห์วัสดุแต่ละประเภท 
สมบัติของวัสดุ ปรากฏการณ์ของผิวและปรากฏการณ์ระหว่างหน้า 
ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุในสถานะของแข็ง 
 Introduction of material chemistry, syntheses of 
representative materials, materials properties, surface and 
interfacial phenomen, and characterization methods for 
solid state materials. 
 
102860 เคมีไฟฟ้าประยุกต์         3(3-0-9) 
 (Applied Electrochemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน า การเปลี่ยนและการกักเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้า 
อิเล็กโทรไลซิสเชิงอุตสาหกรรม อิเล็กโทร พอลิเมอร์ไรเซชันและการ
ทาสีแบบอิเล็กโทรโฟเรติก การท าเครื่องกลทางเคมีไฟฟ้าและการขัด
เงาทางเคมีไฟฟ้า หลักการและการป้องกันการกัดกร่อน และการ
บ าบัดน้ าเสียทางเคมีไฟฟ้า 
 Introduction, electrochemical energy conversion 
and storage, industrial electrolysis, electropolymerization 
and electrophoretic painting, electrochemical machining 

and electrochemical polishing, principles and prevention 
of corrosion, and electrochemical waste water treatment. 
 
102861 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 1      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Applied Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีประยุกต์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in applied 
chemistry. 
 
102862 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Applied Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีประยุกต์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in applied 
chemistry. 
 
103101 แคลคูลัส 1        4(4-0-8) 
           (Calculus I) 
วิชาบังคับก่อน : 999103 การทดสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น หรือ 
103001 พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส   

ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันผกผัน รูปแบบยังไม่ก าหนด ปริพันธ์จ ากัดเขต และทฤษฎีบท
มูลฐานของแคลคูลัส 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของลิมิต ความ
ต่อเน่ือง อนุพันธ์ และปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถค านวณหาค่าลิมิตและอนุพันธ์
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ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ และสามารถน ากฎผลคูณ ผลหาร และกฎลูกโซ่ 
มาประยุกต์ใช้ในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน นอกจากน้ีนักศึกษา
สามารถค านวณหาค่าลิมิตของรูปแบบยังไม่ก าหนดโดยใช้กฎของโลปี
ตาล และสุดท้ายนักศึกษาสามารถค านวณปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและ
ปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพื้นฐาน 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 

เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) ปริพันธ์ไม่
ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับและ
อนุกรม การกระจายเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน เวกเตอร์และ
เรขาคณิตในสามมิติ เส้นตรงและระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการหาปริพันธ์
แบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน  การหา
ปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย และการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
สามารถค านวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข  
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ล าดับ อนุกรม และอนุกรม
เทย์เลอร์ นอกจากน้ีสามารถพัฒนาความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ปริภูมิสามมิติ ซ่ึงได้แก่ ศึกษาเวกเตอร์และเรขาคณิต เส้นตรงและ
ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ สุดท้ายนักศึกษาสามารถค านวณอนุพันธ์
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 3-
dimensional 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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condensation polymerization, free radical polymerization, 
ionic polymerization, copolymerization, coordination 
polymerization and ring-opening polymerization, special 
topics in polymer synthesis such as new chemical reaction 
and chain architectures, and advances in polymerization 
catalysis and structure/property relationships. 
 
102769 เคมีวัสดุ         3(3-0-9) 
 (Materials Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน าเกี่ยวกับเคมีวัสดุ การสังเคราะห์วัสดุแต่ละประเภท 
สมบัติของวัสดุ ปรากฏการณ์ของผิวและปรากฏการณ์ระหว่างหน้า 
ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุในสถานะของแข็ง 
 Introduction of material chemistry, syntheses of 
representative materials, materials properties, surface and 
interfacial phenomen, and characterization methods for 
solid state materials. 
 
102860 เคมีไฟฟ้าประยุกต์         3(3-0-9) 
 (Applied Electrochemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน า การเปลี่ยนและการกักเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้า 
อิเล็กโทรไลซิสเชิงอุตสาหกรรม อิเล็กโทร พอลิเมอร์ไรเซชันและการ
ทาสีแบบอิเล็กโทรโฟเรติก การท าเครื่องกลทางเคมีไฟฟ้าและการขัด
เงาทางเคมีไฟฟ้า หลักการและการป้องกันการกัดกร่อน และการ
บ าบัดน้ าเสียทางเคมีไฟฟ้า 
 Introduction, electrochemical energy conversion 
and storage, industrial electrolysis, electropolymerization 
and electrophoretic painting, electrochemical machining 

and electrochemical polishing, principles and prevention 
of corrosion, and electrochemical waste water treatment. 
 
102861 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 1      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Applied Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีประยุกต์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in applied 
chemistry. 
 
102862 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 2      3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Applied Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีประยุกต์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in applied 
chemistry. 
 
103101 แคลคูลัส 1        4(4-0-8) 
           (Calculus I) 
วิชาบังคับก่อน : 999103 การทดสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น หรือ 
103001 พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส   

ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันผกผัน รูปแบบยังไม่ก าหนด ปริพันธ์จ ากัดเขต และทฤษฎีบท
มูลฐานของแคลคูลัส 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของลิมิต ความ
ต่อเน่ือง อนุพันธ์ และปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถค านวณหาค่าลิมิตและอนุพันธ์
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ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ และสามารถน ากฎผลคูณ ผลหาร และกฎลูกโซ่ 
มาประยุกต์ใช้ในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน นอกจากน้ีนักศึกษา
สามารถค านวณหาค่าลิมิตของรูปแบบยังไม่ก าหนดโดยใช้กฎของโลปี
ตาล และสุดท้ายนักศึกษาสามารถค านวณปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและ
ปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพื้นฐาน 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 

เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) ปริพันธ์ไม่
ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับและ
อนุกรม การกระจายเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน เวกเตอร์และ
เรขาคณิตในสามมิติ เส้นตรงและระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการหาปริพันธ์
แบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน  การหา
ปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย และการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
สามารถค านวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข  
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ล าดับ อนุกรม และอนุกรม
เทย์เลอร์ นอกจากน้ีสามารถพัฒนาความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ปริภูมิสามมิติ ซ่ึงได้แก่ ศึกษาเวกเตอร์และเรขาคณิต เส้นตรงและ
ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ สุดท้ายนักศึกษาสามารถค านวณอนุพันธ์
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 3-
dimensional 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 ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์และฟังก์ชันแค
แรกเทอริสติก ทฤษฎีบทลิมิต ตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงการ
ชักตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น และ
ค านวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้ 

2. อธิบายความหมาย จ าแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และ
ยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแต่ละประเภทได้ 

3. อธิบายสมบัติท่ีส าคัญ ยกตัวอย่าง พร้อมท้ังค านวณความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มวิยุตท่ีส าคัญได้ 

4. อธิบายสมบัติท่ีส าคัญ อีกทั้งค านวณความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มแบบต่อเนื่องท่ีส าคัญได้ 

5. อธิบายแนวคิดและหลักการของการสุ่มตัวอย่างได้  
6. อธิบายหลักการของการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ อีกท้ัง

ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ 
7. อธิบายหลักการและวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติอย่างง่าย

ได้ รวมถึงประยุกต์การทดสอบสมมติฐานกับโจทย์ปัญหาทาง
สถิติได ้

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 

พิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ปริพันธ์หลายชั้น 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับหน่ึงและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิง
เส้น และการประยุกต์  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
 นักศึกษาสามารถร่างกราฟของพื้นผิวในปริภูมิสามมิติได้ มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบ
พิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลม และสามารถหาปริพันธ์
ของฟังก์ชันสองและสามตัวแปรในระบบพิกัดข้างต้น นอกจากน้ี
สามารถหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และค านวณปริพันธ์ตาม
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เส้นได้ สุดท้ายนักศึกษามีความรู้และสามารถค านวณหาผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง และสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อนัดับสองประเภทเชิงเส้น 
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 

ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันเลขชี้ก าลังและลอการิทึม ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันดับหน่ึง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของ ลิมิต ความ
ต่อเน่ือง อนุพันธ์ และปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถค านวณหาค่าลิมิตและอนุพันธ์
ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ รวมถึงฟังก์ชันเลขชี้ก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม 
สามารถน ากฎผลคูณ ผลหาร และกฎลูกโซ่ มาประยุกต์ใช้ในการหา

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และสามารถน าความรู้เรื่องอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้
ในการร่างกราฟของฟังก์ชัน นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถค านวณ
ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพื้นฐานโดยใช้
เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแทนค่า สุดท้ายนักศึกษาสามารถหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึงโดยวิธีแยกตัวแปร และสมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึงประเภทเชิงเส้น 
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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
            (Mathematics in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

รายวิชาน้ีน าเสนอการประยุกต์คณิตศาสตร์พื้นฐานใน
ชีวิตประจ าวัน โดยศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวกับกราฟ พื้นท่ี และปริมาตร 
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103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ      3(3-0-6) 
           (Probability and Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
และการแจกแจง โมเมนต์ ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์และฟังก์ชันแค
แรกเทอริสติก ทฤษฎีบทลิมิต ตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงการ
ชักตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น และ
ค านวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้ 

2. อธิบายความหมาย จ าแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และ
ยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแต่ละประเภทได้ 

3. อธิบายสมบัติท่ีส าคัญ ยกตัวอย่าง พร้อมท้ังค านวณความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มวิยุตท่ีส าคัญได้ 

4. อธิบายสมบัติท่ีส าคัญ อีกทั้งค านวณความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มแบบต่อเนื่องท่ีส าคัญได ้

5. อธิบายแนวคิดและหลักการของการสุ่มตัวอย่างได้  
6. อธิบายหลักการของการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ อีกท้ัง

ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ 
7. อธิบายหลักการและวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติอย่างง่าย

ได้ รวมถึงประยุกต์การทดสอบสมมติฐานกับโจทย์ปัญหาทาง
สถิติได ้

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 

พิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ปริพันธ์หลายชั้น 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับหน่ึงและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิง
เส้น และการประยุกต์  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
 นักศึกษาสามารถร่างกราฟของพื้นผิวในปริภูมิสามมิติได้ มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบ
พิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลม และสามารถหาปริพันธ์
ของฟังก์ชันสองและสามตัวแปรในระบบพิกัดข้างต้น นอกจากน้ี
สามารถหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และค านวณปริพันธ์ตาม
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เส้นได้ สุดท้ายนักศึกษามีความรู้และสามารถค านวณหาผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง และสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
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 

ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันเลขชี้ก าลังและลอการิทึม ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันดับหน่ึง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของ ลิมิต ความ
ต่อเน่ือง อนุพันธ์ และปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถค านวณหาค่าลิมิตและอนุพันธ์
ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ รวมถึงฟังก์ชันเลขชี้ก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม 
สามารถน ากฎผลคูณ ผลหาร และกฎลูกโซ่ มาประยุกต์ใช้ในการหา

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และสามารถน าความรู้เรื่องอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้
ในการร่างกราฟของฟังก์ชัน นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถค านวณ
ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพื้นฐานโดยใช้
เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแทนค่า สุดท้ายนักศึกษาสามารถหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึงโดยวิธีแยกตัวแปร และสมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึงประเภทเชิงเส้น 
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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
            (Mathematics in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

รายวิชาน้ีน าเสนอการประยุกต์คณิตศาสตร์พื้นฐานใน
ชีวิตประจ าวัน โดยศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวกับกราฟ พื้นท่ี และปริมาตร 
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ปัญหาการเงิน เช่น การค านวณดอกเบี้ย เงินปี และภาษี  ปัญหาการ
จัดสรรทรัพยากร เช่น การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะท่ีสุด และ
ปัญหาอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
 นักศึกษาสามารถร่างกราฟของฟังก์ชันมูลฐานและอ่าน
ข้อมูลจากกราฟได้ สามารถค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรของรูปทรง
ต่าง ๆ นอกจากน้ี นักศึกษามีความรู้สามารถค านวณดอกเบ้ียคงต้น
และดอกเบี้ยทบต้น เงินปี ภาษี และจุดคุ้มทุน และนักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นได้ 
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) 
วิชาบังคับก่อน :   103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 

 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ตัวเชื่อมเชิงตรรกะ ตัวระบุ
ปริมาณ เทคนิคการพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน จ านวนเชิง
การนับ จ านวนธรรมชาติและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. จ าแนกความเป็นประพจน์ของข้อความต่าง ๆ ได ้
2. ยกตัวอย่างประพจน์เชิงซ้อนรูปแบบต่าง ๆ และสามารถ

อธิบายถึงขั้นตอนในการหาค่าความจริงของประพจน์เหล่าน้ัน
ได ้

3. ตรวจสอบความสมมูลกันของ 2 ประพจน์ใด ๆ ได้ 
4. พิสูจน์ความเป็นสัจนิรันดร์ของประพจน์ได้ 
5. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลได้ 
6. อธิบายบทนิยามของ จ านวนคู่ จ านวนค่ี จ านวนเฉพาะ จ านวน

ตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ 
7. อธิบายเค้าโครงการพิสูจน์ข้อความ ถ้า...แล้ว.../....ก็ต่อเมื่อ..../

ถ้า(....หรือ....)แล้ว.../...หรือ... ได้ถูกต้อง 
8. ก าหนดวิธีท่ีจะใช้ในการพิสูจน์ข้อความต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และ

เหมาะสม 
9. พิสูจน์ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับจ านวนคู่ จ านวนค่ี จ านวนเฉพาะ 

จ านวนตรรกยะ และจ านวนตรรกยะ 
10. อธิบายเค้าโครงการพิสูจน์ การเป็นสับเซตกัน การเท่ากัน การ

ด าเนินการต่าง ๆ บนเซต 
11. พิสูจน์ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเซต ในระดับเบื้องต้นได้ 
12. อธิบายบทนิยาม คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ 

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ สมบัติของความสัมพันธ์ 
ประเภทของความสัมพันธ์ 

13. พิสูจน์ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ได้ 
14. อธิบายบทนิยาม ฟังก์ชัน และประเภทต่าง ๆ ของฟังก์ชัน 

พร้อมท้ังพิสูจน์ ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ได้ 
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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 
 ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันผกผัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ปริพันธ์จ ากัดเขต และทฤษฎี
บทมูลฐานของแคลคูลัส 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศกึษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ค านวณหาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้นิยามของลิมิต กฎของลิมิต 
หรือกฎของโลปีตาล 

2. ตรวจสอบฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ว่าเป็นฟังก์ชันต่อเน่ืองหรือไม่ 
3. ค านวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น ฟังก์ชันเลขชี้

ก าลัง ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้นิยาม
ของอนุพันธ์หรือกฎของอนุพันธ์ 

4. ประยุกต์อนุพันธ์มาใช้ในการร่างกราฟของฟังก์ชัน 
5. ประยุกต์ ใช้การประมาณค่าเชิงเส้นและวิธี นิวตันในการ

ประมาณค่ารากของสมการ 
6. พิสูจน์สูตรผลรวมโดยใช้วิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร์ 
7. ค านวณปริพันธ์จ ากัดเขตของเอกนามดีกรีต่ าโดยใช้นิยาม

ผลรวมรีมันท์ 
8. ค านวณปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชัน

พื้นฐาน โดยใช้เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการ แทนค่า 
Prerequisite : none 
 Limits of functions, continuity, the derivative, 
applications of the derivative, inverse functions, 
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ปัญหาการเงิน เช่น การค านวณดอกเบี้ย เงินปี และภาษี  ปัญหาการ
จัดสรรทรัพยากร เช่น การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะท่ีสุด และ
ปัญหาอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
 นักศึกษาสามารถร่างกราฟของฟังก์ชันมูลฐานและอ่าน
ข้อมูลจากกราฟได้ สามารถค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรของรูปทรง
ต่าง ๆ นอกจากน้ี นักศึกษามีความรู้สามารถค านวณดอกเบี้ยคงต้น
และดอกเบี้ยทบต้น เงินปี ภาษี และจุดคุ้มทุน และนักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นได้ 
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) 
วิชาบังคับก่อน :   103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 

 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ตัวเชื่อมเชิงตรรกะ ตัวระบุ
ปริมาณ เทคนิคการพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน จ านวนเชิง
การนับ จ านวนธรรมชาติและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. จ าแนกความเป็นประพจน์ของข้อความต่าง ๆ ได ้
2. ยกตัวอย่างประพจน์เชิงซ้อนรูปแบบต่าง ๆ และสามารถ

อธิบายถึงขั้นตอนในการหาค่าความจริงของประพจน์เหล่าน้ัน
ได้ 

3. ตรวจสอบความสมมูลกันของ 2 ประพจน์ใด ๆ ได้ 
4. พิสูจน์ความเป็นสัจนิรันดร์ของประพจน์ได้ 
5. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลได้ 
6. อธิบายบทนิยามของ จ านวนคู่ จ านวนค่ี จ านวนเฉพาะ จ านวน

ตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ 
7. อธิบายเค้าโครงการพิสูจน์ข้อความ ถ้า...แล้ว.../....ก็ต่อเมื่อ..../

ถ้า(....หรือ....)แล้ว.../...หรือ... ได้ถูกต้อง 
8. ก าหนดวิธีท่ีจะใช้ในการพิสูจน์ข้อความต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และ

เหมาะสม 
9. พิสูจน์ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับจ านวนคู่ จ านวนค่ี จ านวนเฉพาะ 

จ านวนตรรกยะ และจ านวนตรรกยะ 
10. อธิบายเค้าโครงการพิสูจน์ การเป็นสับเซตกัน การเท่ากัน การ

ด าเนินการต่าง ๆ บนเซต 
11. พิสูจน์ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเซต ในระดับเบื้องต้นได้ 
12. อธิบายบทนิยาม คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ 

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ สมบัติของความสัมพันธ์ 
ประเภทของความสัมพันธ์ 

13. พิสูจน์ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ได้ 
14. อธิบายบทนิยาม ฟังก์ชัน และประเภทต่าง ๆ ของฟังก์ชัน 

พร้อมท้ังพิสูจน์ ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ได้ 
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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 
 ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันผกผัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ปริพันธ์จ ากัดเขต และทฤษฎี
บทมูลฐานของแคลคูลัส 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศกึษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ค านวณหาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้นิยามของลิมิต กฎของลิมิต 
หรือกฎของโลปีตาล 

2. ตรวจสอบฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ว่าเป็นฟังก์ชันต่อเน่ืองหรือไม่ 
3. ค านวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น ฟังก์ชันเลขชี้

ก าลัง ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้นิยาม
ของอนุพันธ์หรือกฎของอนุพันธ์ 

4. ประยุกต์อนุพันธ์มาใช้ในการร่างกราฟของฟังก์ชัน 
5. ประยุกต์ ใช้การประมาณค่าเชิงเส้นและวิธี นิวตันในการ

ประมาณค่ารากของสมการ 
6. พิสูจน์สูตรผลรวมโดยใช้วิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร์ 
7. ค านวณปริพันธ์จ ากัดเขตของเอกนามดีกรีต่ าโดยใช้นิยาม

ผลรวมรีมันท์ 
8. ค านวณปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชัน

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) 
วิชาบังคับก่อน  : 103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) ปริพันธ์ไม่
ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ล าดับและอนุกรม พหุนามเทย์

เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย และการประยุกต์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ค านวณหาปริพันธ์โดยเทคนิคการหาปริพันธ์แบบต่าง ๆ ได้แก่ 
เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน  การหาปริพันธ์โดยใช้
เศษส่วนย่อย การแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ  และการแทน
ค่าอื่น ๆ 

2. เรียนรู้และค านวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
3. ค านวณหาลิมิตของล าดับและอนุกรมโดยใช้บทนิยามของลิมิต

หรือกฎของลิมิต 
4. ค านวณพหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ 
5. ค านวณการด าเนินการของเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และใช้

การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
6. สร้างสมการเส้นตรงและสมการระนาบบนปริภูมิสามมิติ  
7. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ 

และค านวณหาความยาวของเส้นโค้ง 
8. อธิบายได้ว่าฟังก์ชันหลายตัวแปรท่ีก าหนดให้เป็นฟังก์ชัน

ต่อเนื่องหรือไม ่
9. ค านวณอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุทิศทาง และเกรเดียนต์ 
10. หาค่าสุดขีดเฉพาะท่ีของฟังก์ชัน 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 three-

dimensional space and apply them for problem 
solving; 

6. work with equations of lines and planes in three-
dimensional 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) 
วิชาบังคับก่อน :   103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2   หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 

แนวคิดหลักและวิธีเชิงสถิติ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
และการแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่มวิยุตท่ีส าคัญ การแจกแจงแบบปรกติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง 

การประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบด้วยไคก าลังสอง 
สถิติไม่อิงพารามเิตอร์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายแนวคิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติได้ 
2. วัดค่ากลาง ต าแหน่ง และการวัดการกระจายของข้อมูลได้ 

รวมท้ังสามารถเลือกใช้ค่ากลางและการวัดการกระจายของ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

3. อธิบายความหมายของค าศัพท์ท่ีส าคัญและทฤษฎีเบื้องต้น
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นได้ และค านวณค่าความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ได ้

4. อธิบายความหมาย จ าแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และ
ยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแต่ละประเภทได้ 

5. อธิบายสมบัติท่ีส าคัญ ยกตัวอย่าง พร้อมท้ังค านวณความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มวิยุต ท่ี    
ส าคัญได ้

6. อธิบายสมบัติ ท่ีส าคัญ อีกท้ังค านวณความน่าจะเป็นของ      
ตัวแปรสุ่มแบบปรกติได้ 

7. อธิบายแนวคิดและหลักการของการชักตัวอย่าง รวมถึงน า
ทฤษฎีบทการชักตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ในโจทย์ปัญหาทาง
สถิติได ้

8. อธิบายหลักการของการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ อีกท้ัง
ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ 

9. อธิบายหลักการและวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้ 
รวมถึงประยุกต์การทดสอบสมมติฐานกับโจทย์ปัญหาทาง  
สถิติได ้

10. อธิบายหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมถึง
ประยุกต์การวิเคราะห์ความแปรปรวนกับโจทย์ปัญหาทาง  
สถิตไิด ้
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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) 
วิชาบังคับก่อน  : 103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) ปริพันธ์ไม่
ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ล าดับและอนุกรม พหุนามเทย์

เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย และการประยุกต์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ค านวณหาปริพันธ์โดยเทคนิคการหาปริพันธ์แบบต่าง ๆ ได้แก่ 
เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน  การหาปริพันธ์โดยใช้
เศษส่วนย่อย การแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ  และการแทน
ค่าอื่น ๆ 

2. เรียนรู้และค านวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
3. ค านวณหาลิมิตของล าดับและอนุกรมโดยใช้บทนิยามของลิมิต

หรือกฎของลิมิต 
4. ค านวณพหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ 
5. ค านวณการด าเนินการของเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และใช้

การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
6. สร้างสมการเส้นตรงและสมการระนาบบนปริภูมิสามมิติ  
7. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ 

และค านวณหาความยาวของเส้นโค้ง 
8. อธิบายได้ว่าฟังก์ชันหลายตัวแปรท่ีก าหนดให้เป็นฟังก์ชัน

ต่อเนื่องหรือไม ่
9. ค านวณอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุทิศทาง และเกรเดียนต์ 
10. หาค่าสุดขีดเฉพาะท่ีของฟังก์ชัน 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 three-

dimensional space and apply them for problem 
solving; 

6. work with equations of lines and planes in three-
dimensional 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) 
วิชาบังคับก่อน :   103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2   หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 

แนวคิดหลักและวิธีเชิงสถิติ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
และการแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่มวิยุตท่ีส าคัญ การแจกแจงแบบปรกติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง 

การประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบด้วยไคก าลังสอง 
สถิติไม่อิงพารามเิตอร์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายแนวคิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติได้ 
2. วัดค่ากลาง ต าแหน่ง และการวัดการกระจายของข้อมูลได้ 

รวมท้ังสามารถเลือกใช้ค่ากลางและการวัดการกระจายของ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

3. อธิบายความหมายของค าศัพท์ท่ีส าคัญและทฤษฎีเบื้องต้น
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นได้ และค านวณค่าความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ได ้

4. อธิบายความหมาย จ าแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และ
ยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแต่ละประเภทได้ 

5. อธิบายสมบัติท่ีส าคัญ ยกตัวอย่าง พร้อมท้ังค านวณความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มวิยุต ท่ี    
ส าคัญได ้

6. อธิบายสมบัติ ท่ีส าคัญ อีกท้ังค านวณความน่าจะเป็นของ      
ตัวแปรสุ่มแบบปรกติได้ 

7. อธิบายแนวคิดและหลักการของการชักตัวอย่าง รวมถึงน า
ทฤษฎีบทการชักตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ในโจทย์ปัญหาทาง
สถิติได ้

8. อธิบายหลักการของการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ อีกท้ัง
ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ 

9. อธิบายหลักการและวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้ 
รวมถึงประยุกต์การทดสอบสมมติฐานกับโจทย์ปัญหาทาง  
สถิติได ้

10. อธิบายหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมถึง
ประยุกต์การวิเคราะห์ความแปรปรวนกับโจทย์ปัญหาทาง  
สถิตไิด ้
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11. อธิบายหลักการของการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
รวมถึงประยุกต์การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์กับ
โจทย์ปัญหาทางสถิติได้ 

12. อธิบายหลักการและวิธีการของการทดสอบด้วยไคก าลังสอง 
รวมถึงประยุกต์การทดสอบด้วยไคก าลังสองกับโจทย์ปัญหา
ทางสถิติได ้

13. อธิบายหลักการของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ รวมถึงประยุกต์
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 chi-
square 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 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์  
            (Numerical Methods for Computer)     4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :   103105 แคลคูลัส 3 และ  202103 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 หรือ 408101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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หลักการและแนวคิดของการวิเคราะห์เชิงตัวเลขท่ีใช้ในการ
แก้ปัญหาเชิงค านวณท่ัวไปในทางวิศวกรรม หัวข้อศึกษาประกอบด้วย 
การแทนจ านวนบนคอมพิวเตอร์ พหุนามเทย์เลอร์และการประมาณ
ค่าฟังก์ชัน การหารากของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
ด้วยพหุนาม วิธีก าลังสองน้อยสุด พื้นฐานเชิงทฤษฎีทางด้านพีชคณิต
เชิงเส้นและเมทริกซ์ วิธีโดยตรงและวิธีท าซ้ าส าหรับระบบเชิงเส้น 
การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
ปัญหาค่าเริ่มต้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. เรียนรู้การแทนจ านวนบนคอมพิวเตอร์ ขีดจ ากัดและค่า
คลาดเคลื่อนปัดเศษ 

2. สร้างพหุนามเทย์เลอร์เพื่อค านวณค่าประมาณของฟังก์ชัน 
วิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนตัดปลายโดยใช้ทฤษฎีบทเทย์เลอร์ 
และหาขอบเขตของค่าคลาดเคลื่อนตัดปลาย 

3. ประยุกต์วิธีท าซ้ าพ้ืนฐานเพื่อประมาณรากของสมการไม่เชิงเส้น 
และวิเคราะห์การลู่เข้าของวิธีนิวตัน 

4. อธิบายหลักการส าคัญของการประมาณค่าในช่วง สร้างพหุนาม
ประมาณค่าในช่วงโดยพหุนามลากรองจ์และผลต่างตัวหาร   
นิวตัน 

5. อธิบายหลักการส าคัญของวิธีก าลังสองน้อยสุด ฟิตข้อมูลโดยวิธี
ก าลั งสองน้อยสุดเชิง เส้นและแบบไม่ เชิ งเส้น  และแปล
ความหมายของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ 

6. หาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นได้โดยวิธีการก าจัดแบบเกาส์ การ
แยกแฟกเตอร์แบบ LU วิธีท าซ้ าเกาส์-ยาโคบี วิธีท าซ้ าเกาส์-  
ไซเดล และวิเคราะห์เงื่อนไขการลู่เข้า 

7. ค านวณค่าประมาณของอนุพันธ์ด้วยวิธีผลต่างข้างหน้า ผลต่าง
ย้อนหลัง และผลต่างกลาง และวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ใช้
หลักเกณฑ์นิวตัน-โคทส์ประมาณค่าปริพันธ์จ ากัดเขต ใช้    

สัญกรณ์ O แทนค่คลาดเคลื่อนและวิเคราะห์การลดลง
ของค่าคลาดเคลื่อน 

8. อธิบายความแตกต่างระหว่างผลเฉลยวิเคราะห์และผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหา
ค่าเริ่มต้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญด้วยวิธีพื้นฐาน 

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, least-
squares 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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11. อธิบายหลักการของการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
รวมถึงประยุกต์การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์กับ
โจทย์ปัญหาทางสถิติได้ 

12. อธิบายหลักการและวิธีการของการทดสอบด้วยไคก าลังสอง 
รวมถึงประยุกต์การทดสอบด้วยไคก าลังสองกับโจทย์ปัญหา
ทางสถิติได ้

13. อธิบายหลักการของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ รวมถึงประยุกต์
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 chi-
square 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 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์  
            (Numerical Methods for Computer)     4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :   103105 แคลคูลัส 3 และ  202103 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 หรือ 408101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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หลักการและแนวคิดของการวิเคราะห์เชิงตัวเลขท่ีใช้ในการ
แก้ปัญหาเชิงค านวณท่ัวไปในทางวิศวกรรม หัวข้อศึกษาประกอบด้วย 
การแทนจ านวนบนคอมพิวเตอร์ พหุนามเทย์เลอร์และการประมาณ
ค่าฟังก์ชัน การหารากของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
ด้วยพหุนาม วิธีก าลังสองน้อยสุด พื้นฐานเชิงทฤษฎีทางด้านพีชคณิต
เชิงเส้นและเมทริกซ์ วิธีโดยตรงและวิธีท าซ้ าส าหรับระบบเชิงเส้น 
การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
ปัญหาค่าเริ่มต้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. เรียนรู้การแทนจ านวนบนคอมพิวเตอร์ ขีดจ ากัดและค่า
คลาดเคลื่อนปัดเศษ 

2. สร้างพหุนามเทย์เลอร์เพื่อค านวณค่าประมาณของฟังก์ชัน 
วิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนตัดปลายโดยใช้ทฤษฎีบทเทย์เลอร์ 
และหาขอบเขตของค่าคลาดเคลื่อนตัดปลาย 

3. ประยุกต์วิธีท าซ้ าพ้ืนฐานเพื่อประมาณรากของสมการไม่เชิงเส้น 
และวิเคราะห์การลู่เข้าของวิธีนิวตัน 

4. อธิบายหลักการส าคัญของการประมาณค่าในช่วง สร้างพหุนาม
ประมาณค่าในช่วงโดยพหุนามลากรองจ์และผลต่างตัวหาร   
นิวตัน 

5. อธิบายหลักการส าคัญของวิธีก าลังสองน้อยสุด ฟิตข้อมูลโดยวิธี
ก าลั งสองน้อยสุดเชิง เส้นและแบบไม่ เชิ งเส้น  และแปล
ความหมายของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ 

6. หาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นได้โดยวิธีการก าจัดแบบเกาส์ การ
แยกแฟกเตอร์แบบ LU วิธีท าซ้ าเกาส์-ยาโคบี วิธีท าซ้ าเกาส์-  
ไซเดล และวิเคราะห์เงื่อนไขการลู่เข้า 

7. ค านวณค่าประมาณของอนุพันธ์ด้วยวิธีผลต่างข้างหน้า ผลต่าง
ย้อนหลัง และผลต่างกลาง และวิเคราะห์ค่าคลาดเคล่ือน ใช้
หลักเกณฑ์ นิวตัน-โคทส์ประมาณค่าปริพันธ์จ ากัดเขต ใช้    

สัญกรณ์ O แทนค่คลาดเคลื่อนและวิเคราะห์การลดลง
ของค่าคลาดเคล่ือน 

8. อธิบายความแตกต่างระหว่างผลเฉลยวิเคราะห์และผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหา
ค่าเริ่มต้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญด้วยวิธีพื้นฐาน 

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, least-
squares 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 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้น  กรณี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว วิธีการใช้การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูริเยร์  
ปัญหาค่าขอบ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. แก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นแบบเอกพันธุ์  และ
ไม่เอกพันธุ์ ท่ีมีสัมประสิทธิ์ท่ีเป็นค่าคงตัว 

2. แก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสอง  ท่ีมี
สัมประสิทธิ์ เป็นค่าคงตัว โดยการใช้ระเบียบวิธีการแปลง      
ลาปลาซ 

3. ค านวณอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชันเป็นคาบ ฟังก์ชันเป็นคาบท่ี
เป็นฟังก์ชันคู่ และฟังก์ชันเป็นคาบท่ีเป็นฟังก์ชันค่ี 

4. หาผลเฉลยของข้อปัญหาค่าขอบบนโดเมนท่ีมีขอบเขต 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) 
วิชาบังคับก่อน :   103115 หลักการทางคณิตศาสตร์  หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ตัวก าหนด ปริภูมิเวกเตอร์ 
ฐานหลัก อิสระเชิงเส้นและมิติ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน 
การฉายเชิงต้ังฉาก กระบวนการของกราม–ชมิดต์ ค่าเฉพาะและ
เวกเตอร์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. สามารถเขียนระบบสมการเชิงเส้นในรูปของเมทริกซ์ได้ 
2. ใช้การด าเนินการพีชคณิตของเมทริกซ์ รวมถึงการด าเนินการ

เชิงแถวเบื้องต้น เพื่อเปลี่ยนรูปเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปเอชชีลอน 
เพื่อจะระบุว่าเมทริกซ์จัตุรัสหน่ึงๆมีตัวผกผันการคูณหรือไม่ 

3. ค านวณหาตัวก าหนดของเมทริกซ์โดยใช้วิธีโคแฟคเตอร์ และ
โดยการด าเนินการเชิงแถม 

4. แสดงได้ว่าเซตของเวกเตอร์หน่ึงๆท่ีก าหนดให้ เป็นปริภูมิ
เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ย่อย หรือเป็นฐานหลักหรือไม่ 

5. หาปริภมูมิคอลัมม์ ปริภูมิแถว ปริภูมินูลล์ ของเมทริกซ์ได้ 
6. พิจารณาได้ว่าการแปลงหนึ่งๆเป็นการแปลงเชิงเส้นหรือไม่ 
7. หาเร้นท์และเคอเนลล์ของการแปลงเชิงเส้นหน่ึง ๆ ได ้
8. ค านวณหาผลคูณภายในระหว่างสองเวกเตอร์ท่ีก าหนดให้ได้ 
9. เข้าใจการแปลงเชิงฉาก ภาพฉายเชิงฉาก และประยุคต์ใช้

ขั้นตอนของแกรม-สมิทท์เพื่อหาฐานหลักเชิงฉากได้ 
10. ค านวณหาค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงส าหรับเมทริกซื    

หน่ึง ๆ ท่ีก าหนดให้ได้   
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 Gram-

Schmidt process to find an orthonormal basis; 
10. calculate the eigenvalues and eigenvectors of a 

given matrix. 
 

103213 พีชคณิตนามธรรม                  4(4-0-8) 
            (Abstract Algebra) 
วิชาบังคับก่อน :   103115 หลักการทางคณิตศาสตร์  หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 กรุปและกรุปย่อย การเรียงสับเปล่ียน เซตร่วมเกี่ยวและผล
คูณตรง สาทิสสัณฐาน และกรุปผลหาร ริงและฟีลด์ร่วมกับอินทิกรัล
โดเมน ฟีลด์ผลหาร ริงพหุนาม 
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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 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้น  กรณี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว วิธีการใช้การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูริเยร์  
ปัญหาค่าขอบ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. แก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นแบบเอกพันธุ์  และ
ไม่เอกพันธุ์ ท่ีมีสัมประสิทธิ์ท่ีเป็นค่าคงตัว 

2. แก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสอง  ท่ีมี
สัมประสิทธิ์ เป็นค่าคงตัว โดยการใช้ระเบียบวิธีการแปลง      
ลาปลาซ 

3. ค านวณอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชันเป็นคาบ ฟังก์ชันเป็นคาบท่ี
เป็นฟังก์ชันคู่ และฟังก์ชันเป็นคาบท่ีเป็นฟังก์ชันค่ี 

4. หาผลเฉลยของข้อปัญหาค่าขอบบนโดเมนท่ีมีขอบเขต 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) 
วิชาบังคับก่อน :   103115 หลักการทางคณิตศาสตร์  หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ตัวก าหนด ปริภูมิเวกเตอร์ 
ฐานหลัก อิสระเชิงเส้นและมิติ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน 
การฉายเชิงตั้งฉาก กระบวนการของกราม–ชมิดต์ ค่าเฉพาะและ
เวกเตอร์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. สามารถเขียนระบบสมการเชิงเส้นในรูปของเมทริกซ์ได้ 
2. ใช้การด าเนินการพีชคณิตของเมทริกซ์ รวมถึงการด าเนินการ

เชิงแถวเบื้องต้น เพื่อเปลี่ยนรูปเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปเอชชีลอน 
เพื่อจะระบุว่าเมทริกซ์จัตุรัสหน่ึงๆมีตัวผกผันการคูณหรือไม่ 

3. ค านวณหาตัวก าหนดของเมทริกซ์โดยใช้วิธีโคแฟคเตอร์ และ
โดยการด าเนินการเชิงแถม 

4. แสดงได้ว่าเซตของเวกเตอร์หน่ึงๆท่ีก าหนดให้ เป็นปริภูมิ
เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ย่อย หรือเป็นฐานหลักหรือไม่ 

5. หาปริภมูมิคอลัมม์ ปริภูมิแถว ปริภูมินูลล์ ของเมทริกซ์ได้ 
6. พิจารณาได้ว่าการแปลงหนึ่งๆเป็นการแปลงเชิงเส้นหรือไม่ 
7. หาเร้นท์และเคอเนลล์ของการแปลงเชิงเส้นหน่ึง ๆ ได ้
8. ค านวณหาผลคูณภายในระหว่างสองเวกเตอร์ท่ีก าหนดให้ได้ 
9. เข้าใจการแปลงเชิงฉาก ภาพฉายเชิงฉาก และประยุคต์ใช้

ขั้นตอนของแกรม-สมิทท์เพื่อหาฐานหลักเชิงฉากได้ 
10. ค านวณหาค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงส าหรับเมทริกซื    

หน่ึง ๆ ท่ีก าหนดให้ได้   
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 Gram-

Schmidt process to find an orthonormal basis; 
10. calculate the eigenvalues and eigenvectors of a 

given matrix. 
 

103213 พีชคณิตนามธรรม                  4(4-0-8) 
            (Abstract Algebra) 
วิชาบังคับก่อน :   103115 หลักการทางคณิตศาสตร์  หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 กรุปและกรุปย่อย การเรียงสับเปล่ียน เซตร่วมเกี่ยวและผล
คูณตรง สาทิสสัณฐาน และกรุปผลหาร ริงและฟีลด์ร่วมกับอินทิกรัล
โดเมน ฟีลด์ผลหาร ริงพหุนาม 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายสมบัติของกรุป ริง และฟีลด์ 
2. ยกตัวอย่างเซตและการด าเนินการท่ีมีสมบัติของกรุปริง 

และฟีลด ์
3. อธิบายสมบัติของกรุปย่อย เซตร่วมเกี่ยว ผลคูณตรง และกรุป

ผลหาร 
4. อธิบายสมบัติท่ีเหมือนและแตกต่างกันของกรุป และกรุปย่อย 

ผ่านวิธีคิดของสาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน 
5. แจกแจงสมาชิกของกรุปการเรียงสับเปลี่ยนและกรุปย่อยการ

เรียงสับเปล่ียน 
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) 
วิชาบังคับก่อน  : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ 103122 แคลคูลัส
วิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การหาปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ใน
พิกัดทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกัดทรงกลม เวกเตอร์ฟีลด์ ปริพันธ์
ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทของกรีนและสโตกส์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. วาดกราฟในพิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวควอดริกในสามมิติ 
2. หาค่าสุดขีดโดยใช้ตัวคูณลากรานจ์ 
3. หาปริพันธ์สองชั้น และ สามชั้น โดยสามารถวาดกราฟของ

อาณาบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ในพิกัดเชิงฉาก เชิงขั้ว ทรงกระบอก 
และทรงกลม 

4. หาปริพันธ์เชิงเส้นในบริบทของสเกลาร์ฟิลด์ และในบริบทของ
เวกเตอร์ฟิลด ์

5. ใช้ทฤษฎีบทของกรีนในบริบทท่ีถูกต้อง 
6. ใช้ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ได้ถูกต้อง โดยสามารถค าณวนไดเวอร์

เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ได ้
7. ใช้ทฤษฎีบทของสโตกส์ได้ โดยสามารถค านวนเคิรล์ของ

เวกเตอร์ฟิลด ์
8. วินิจฉัยว่า เวกเตอร์ฟิลด์อนุรักษ์หรือไม่ และหาฟังก์ชันศักย์ของ

เวกเตอร์ฟิลด์ท่ีอนุรักษ์ 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. 

 
103222 การวิเคราะห์ 1                  4(4-0-8) 
            (Analysis I) 
วิชาบังคับก่อน :   103115 หลักการทางคณิตศาสตร์  หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 

จ านวนจริง ล าดับ  ลิมิต  ภาวะต่อเน่ือง  ทอพอโลยีบน
เส้นจ านวนจริง  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายสมบัติของจ านวนจริงได้  
2. บอกนิยามและหาลิมิตของล าดับได้ 
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างล าดับลู่เข้าและล าดับลู่ออกได้  
4. บอกนิยามและหาลิมิตของฟังก์ชันได้  
5. บอกนิยามและพิสูจน์เกี่ยวกับฟังก์ชันต่อเนื่องได้ 
6. บรรยายเกี่ยวกับทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริงได้ 

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. 

 
103223 การวิเคราะห์ 2                  4(4-0-8) 
            (Analysis II) 
วิชาบังคับก่อน : 103222 การวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ อนุกรมอนันต์ ล าดับและ
อนุกรมของฟังก์ชัน อนุกรมก าลัง อนุกรมเทย์เลอร์   
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายสมบัติของกรุป ริง และฟีลด์ 
2. ยกตัวอย่างเซตและการด าเนินการท่ีมีสมบัติของกรุปริง 

และฟีลด ์
3. อธิบายสมบัติของกรุปย่อย เซตร่วมเกี่ยว ผลคูณตรง และกรุป

ผลหาร 
4. อธิบายสมบัติท่ีเหมือนและแตกต่างกันของกรุป และกรุปย่อย 

ผ่านวิธีคิดของสาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน 
5. แจกแจงสมาชิกของกรุปการเรียงสับเปลี่ยนและกรุปย่อยการ

เรียงสับเปล่ียน 
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) 
วิชาบังคับก่อน  : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ 103122 แคลคูลัส
วิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การหาปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ใน
พิกัดทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกัดทรงกลม เวกเตอร์ฟีลด์ ปริพันธ์
ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทของกรีนและสโตกส์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. วาดกราฟในพิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวควอดริกในสามมิติ 
2. หาค่าสุดขีดโดยใช้ตัวคูณลากรานจ์ 
3. หาปริพันธ์สองชั้น และ สามชั้น โดยสามารถวาดกราฟของ

อาณาบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ในพิกัดเชิงฉาก เชิงขั้ว ทรงกระบอก 
และทรงกลม 

4. หาปริพันธ์เชิงเส้นในบริบทของสเกลาร์ฟิลด์ และในบริบทของ
เวกเตอร์ฟิลด ์

5. ใช้ทฤษฎีบทของกรีนในบริบทท่ีถูกต้อง 
6. ใช้ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ได้ถูกต้อง โดยสามารถค าณวนไดเวอร์

เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ได ้
7. ใช้ทฤษฎีบทของสโตกส์ได้ โดยสามารถค านวนเคิรล์ของ

เวกเตอร์ฟิลด ์
8. วินิจฉัยว่า เวกเตอร์ฟิลด์อนุรักษ์หรือไม่ และหาฟังก์ชันศักย์ของ

เวกเตอร์ฟิลด์ท่ีอนุรักษ์ 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. 

 
103222 การวิเคราะห์ 1                  4(4-0-8) 
            (Analysis I) 
วิชาบังคับก่อน :   103115 หลักการทางคณิตศาสตร์  หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 

จ านวนจริง ล าดับ  ลิมิต  ภาวะต่อเน่ือง  ทอพอโลยีบน
เส้นจ านวนจริง  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายสมบัติของจ านวนจริงได้  
2. บอกนิยามและหาลิมิตของล าดับได้ 
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างล าดับลู่เข้าและล าดับลู่ออกได้  
4. บอกนิยามและหาลิมิตของฟังก์ชันได้  
5. บอกนิยามและพิสูจน์เกี่ยวกับฟังก์ชันต่อเนื่องได้ 
6. บรรยายเกี่ยวกับทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริงได้ 

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. 

 
103223 การวิเคราะห์ 2                  4(4-0-8) 
            (Analysis II) 
วิชาบังคับก่อน : 103222 การวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ อนุกรมอนันต์ ล าดับและ
อนุกรมของฟังก์ชัน อนุกรมก าลัง อนุกรมเทย์เลอร์   
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. หาอนุพันธ์และปริพันธ์แบบรีมันน์ของฟังก์ชันได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างล าดับและอนุกรมได้ 
3. พิจารณาการลู่เข้าและลู่ออกของอนุกรมอนันต์ได้ 
4. อธิบายความแตกต่างระหว่างการลู่เข้าแบบสัมบูรณ์และการลู่

เข้าแบบมีเงื่อนไขได้ 
5. อธิบายความแตกต่างระหว่างการลู่เข้าแบบรายจุดและการลู่

เข้าแบบสม่ าเสมอได้ 
6. หารัศมีการลู่เข้าของอนุกรมก าลังได้ 
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 านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน การหา
อนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน ทฤษฎี
บทของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์ละอนุกรมลอเรนต์ ส่วนตกค้าง โพล การ
ส่งโดยฟังก์ชันมูลฐาน การส่งคงรูป 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 
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) 
วิชาบังคับก่อน  : 103102 แคลคูลัส  2 หรือ  103122 แคลคูลัส
วิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับสอง ปัญหาค่าตั้งต้น วิธีการอนุกรมก าลัง สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้นและการประยุกต์ การแปลง
ลาปลาซ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงได้ 
2. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ

หน่ึงได้ 
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้ 
4. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญ

อันดับสองได ้
5. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสูงได้ 
6. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญ

อันดับสูงได้ 
7. ใช้วิธีการอนุกรมก าลังหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์    

สามัญได ้
8. ใช้การแปลงลาปลาซหาผลผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการ

เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงและสองได้ 

9. เชื่อมโยงการประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์กับปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และปัญหาอ่ืนใน
ชีวติประจ าวันได้ 

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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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. หาอนุพันธ์และปริพันธ์แบบรีมันน์ของฟังก์ชันได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างล าดับและอนุกรมได้ 
3. พิจารณาการลู่เข้าและลู่ออกของอนุกรมอนันต์ได้ 
4. อธิบายความแตกต่างระหว่างการลู่เข้าแบบสัมบูรณ์และการลู่

เข้าแบบมีเงื่อนไขได ้
5. อธิบายความแตกต่างระหว่างการลู่เข้าแบบรายจุดและการลู่

เข้าแบบสม่ าเสมอได้ 
6. หารัศมีการลู่เข้าของอนุกรมก าลังได้ 
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 านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน การหา
อนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน ทฤษฎี
บทของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์ละอนุกรมลอเรนต์ ส่วนตกค้าง โพล การ
ส่งโดยฟังก์ชันมูลฐาน การส่งคงรูป 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 
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) 
วิชาบังคับก่อน  : 103102 แคลคูลัส  2 หรือ  103122 แคลคูลัส
วิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับสอง ปัญหาค่าตั้งต้น วิธีการอนุกรมก าลัง สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้นและการประยุกต์ การแปลง
ลาปลาซ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงได้ 
2. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ

หน่ึงได้ 
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้ 
4. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญ

อันดับสองได ้
5. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสูงได้ 
6. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญ

อันดับสูงได้ 
7. ใช้วิธีการอนุกรมก าลังหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์    

สามัญได ้
8. ใช้การแปลงลาปลาซหาผลผลเฉลยของปัญหาค่าต้ังต้นสมการ

เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงและสองได้ 

9. เชื่อมโยงการประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์กับปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และปัญหาอ่ืนใน
ชีวติประจ าวันได้ 

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) 
วิชาบังคับก่อน  : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  การวิเคราะห์ฟูเรียร์ 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยด้วยการแยกตัวแปร การหาผล
เฉลยด้วยวิธีลักษณะเฉพาะ สมการคลื่น สมการความร้อน สมการ    
ลาปลาซ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหน่ึง 
2. แสดงสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงในเทอมของระบบ

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึง  
3. อธิบายแนวคิดและสมบัติของอนุกรมฟูเรียร์ 
4. ค านวณอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชันพ้ืนฐาน  
5. อธิบายแนวคิดและสมบัติของการแปลงฟูเรียร์ 
6. หาผลเฉลยของปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น

อันดับสองท่ีเกี่ยวข้องกับ สมการคลื่น สมการความร้อน สมการ
ลาปราซ บนโดเมนท่ีเป็นเซตจ ากัดและไม่จ ากัดโดยใช้การ
แยกตัวแปรและอนุกรมหรือการแปลงฟูเรียร์  

7. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นและกึ่งเชิงเส้น
อันดับหน่ึงโดยใช้วิธีลักษณะเฉพาะ  

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 
 ทฤษฎีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ตัวแปร การด าเนินการ
พีชคณิต นิพจน์ เงื่อนไข การด าเนินการตรรกศาสตร์ การวนซ้ า แถว
ล าดับ ฟังก์ชัน รับเข้าและส่งออกแฟ้มข้อมูล 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายทฤษฎีพื้ นฐาน ประวัติ  และงานประยุกต์ทาง
คอมพิวเตอร์ 

2. ออกแบบและสามารถเขียนโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม
ระดบัขั้นสูง 
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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) 
วิชาบังคับก่อน  : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 และ 103212 
พีชคณิตเชิงเส้น และ 1103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ทฤษฎีการประมาณค่า 
การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าด้วยพหุนาม การประมาณ
ค่าก าลังสองน้อยท่ีสุด การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
และการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. เรียนรู้การแทนจ านวนบนคอมพิวเตอร์ ขีดจ ากัดและค่า
คลาดเคลื่อนปัดเศษ 

2. ประยุกต์วิธีท าซ้ าพื้นฐานเพื่อประมาณรากของสมการไม่เชิง
เส้น และวิเคราะห์การลู่เข้าของวิธีนิวตัน 

3. อธิบายหลักการส าคัญของการประมาณค่าในช่วง สร้างพหุ
นามประมาณค่าในช่วงโดยพหุนามลากรองจ์และผลต่าง
ตัวหารนิวตัน 

4. อธิบายหลักการของการประมาณค่าของวิธีก าลังสองน้อยสุด 
5. หาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นได้โดยวิธีการก าจัดแบบเกาส์ 

การแยกแฟกเตอร์แบบ LU วิธีท าซ้ าเกาส์-ยาโคบี วิธีท าซ้ า
เกาส-์ไซเดล และวิเคราะห์เงื่อนไขการลู่เข้า 

6. ค านวณค่าประมาณของอนุพันธ์ด้วยวิธีผลต่างข้างหน้า ผลต่าง
ย้อนหลัง และผลต่างกลาง และวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน. 

7. ค านวณค่าประมาณของปริพันธ์โดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมู กฎ
ของซิมม์สัน และ/หรือ สูตรนิวตัน-คต อันดับสูง 

8. ค านวณหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าเริ่มต้น และ
ปัญหาค่าขอบ ท้ังท่ี เป็นประเภทอนุพันธ์สามัญและ
ประเภทอนุพันธ์ย่อย โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขพื้นฐาน  

Prerequisite :  103231 Differential Equations I, 10321 2 
Linear Algebra I and 103223  Analysis II, or consent of the 
School. 
 Error analysis, approximation theory, 
interpolation and polynomial approximation, Least-
Squares 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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103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2                  4(4-0-8) 
            (Differential Equations II) 
วิชาบังคับก่อน  : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  การวิเคราะห์ฟูเรียร์ 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยด้วยการแยกตัวแปร การหาผล
เฉลยด้วยวิธีลักษณะเฉพาะ สมการคล่ืน สมการความร้อน สมการ    
ลาปลาซ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหน่ึง 
2. แสดงสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงในเทอมของระบบ

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึง  
3. อธิบายแนวคิดและสมบัติของอนุกรมฟูเรียร์ 
4. ค านวณอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชันพ้ืนฐาน  
5. อธิบายแนวคิดและสมบัติของการแปลงฟูเรียร์ 
6. หาผลเฉลยของปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น

อันดับสองท่ีเกี่ยวข้องกับ สมการคลื่น สมการความร้อน สมการ
ลาปราซ บนโดเมนท่ีเป็นเซตจ ากัดและไม่จ ากัดโดยใช้การ
แยกตัวแปรและอนุกรมหรือการแปลงฟูเรียร์  

7. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นและกึ่งเชิงเส้น
อันดับหน่ึงโดยใช้วิธีลักษณะเฉพาะ  

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 
 ทฤษฎีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ตัวแปร การด าเนินการ
พีชคณิต นิพจน์ เงื่อนไข การด าเนินการตรรกศาสตร์ การวนซ้ า แถว
ล าดับ ฟังก์ชัน รับเข้าและส่งออกแฟ้มข้อมูล 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายทฤษฎีพื้ นฐาน ประวัติ  และงานประยุกต์ทาง
คอมพิวเตอร์ 

2. ออกแบบและสามารถเขียนโปรแกรม เพ่ือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม
ระดบัขั้นสูง 
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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) 
วิชาบังคับก่อน  : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 และ 103212 
พีชคณิตเชิงเส้น และ 1103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ทฤษฎีการประมาณค่า 
การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าด้วยพหุนาม การประมาณ
ค่าก าลังสองน้อยท่ีสุด การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
และการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. เรียนรู้การแทนจ านวนบนคอมพิวเตอร์ ขีดจ ากัดและค่า
คลาดเคลื่อนปัดเศษ 

2. ประยุกต์วิธีท าซ้ าพื้นฐานเพื่อประมาณรากของสมการไม่เชิง
เส้น และวิเคราะห์การลู่เข้าของวิธีนิวตัน 

3. อธิบายหลักการส าคัญของการประมาณค่าในช่วง สร้างพหุ
นามประมาณค่าในช่วงโดยพหุนามลากรองจ์และผลต่าง
ตัวหารนิวตัน 

4. อธิบายหลักการของการประมาณค่าของวิธีก าลังสองน้อยสุด 
5. หาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นได้โดยวิธีการก าจัดแบบเกาส์ 

การแยกแฟกเตอร์แบบ LU วิธีท าซ้ าเกาส์-ยาโคบี วิธีท าซ้ า
เกาส-์ไซเดล และวิเคราะห์เงื่อนไขการลู่เข้า 

6. ค านวณค่าประมาณของอนุพันธ์ด้วยวิธีผลต่างข้างหน้า ผลต่าง
ย้อนหลัง และผลต่างกลาง และวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน. 

7. ค านวณค่าประมาณของปริพันธ์โดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมู กฎ
ของซิมม์สัน และ/หรือ สูตรนิวตัน-คต อันดับสูง 

8. ค านวณหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าเริ่มต้น และ
ปัญหาค่าขอบ ท้ังท่ี เป็นประเภทอนุพันธ์สามัญและ
ประเภทอนุพันธ์ย่อย โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขพื้นฐาน  

Prerequisite :  103231 Differential Equations I, 10321 2 
Linear Algebra I and 103223  Analysis II, or consent of the 
School. 
 Error analysis, approximation theory, 
interpolation and polynomial approximation, Least-
Squares 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
คูณตรง ผลบวกและผลหารของปริภูมิเวกเตอร์ ทฤษฎีฟังก์ชันสม
สัณฐาน  เมทริกซ์ยูนิแทรี เมทริกซ์เชิงตั้งฉากและเมทริกซ์เฮอร์        

มิเทียน วิธีการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์–แฮมิลตัน รูปแบบ
ปกติชอร์ดอง รูปแบบเชิงเส้นและรูปแบบก าลังสอง ผลคูณเทนเซอร์ 
การประยุกต์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวชิาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายและพิสูจน์สมบัติของการแปลงเชิงเส้น และการสม
สัณฐานระหว่างเวกเตอร์บนจ านวนจริงและจ านวนเชิงซ้อนท่ีมี
มิติจ ากัด  

2. หาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนฐาน  
3. หาภาวะรากค่าซ้ าของค่าเฉพาะในเชิ งพีชคณิ ตและเชิ ง

เรขาคณิต 
4. หาปริภูมิย่อยไม่แปรเปลี่ยนของการแปลงเชิงเส้น 
5. อธิบายและก าหนดผลบวกตรงและผลหารของปริภูมิเวกเตอร์  
6. อธิบายแนวคิดและสมบัติของเมทริกซ์เฮอร์มิเทียน เมทริกซ์เชิง

ตั้งฉาก และเมทริกซ์ยูนิแทรีและเมทริกซ์ทแยงมุม 
7. หารูปแบบปกติชอร์ดองของเมทริกซ์ค่าเชิงซ้อน 
8. หาเมทริกซ์ของรูปแบบก าลังสอง 
9. อธิบายแนวคิดและสมบัติของผลคูณเทนเซอร์ของปริภูมิ

เวกเตอร์  
10. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเน้ือหาท่ีเรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง

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 น้ี ค ร อ บ ค ลุ ม หั ว ข้ อ ท่ี น่ า ส น ใจ เกี่ ย ว กั บ
ประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์ในช่วงเวลาต่าง ๆ การมอง

ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ในลักษณะวิชา ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และทฤษฎีของธรรมชาติและความรู้เชิงคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายรากฐานทางประวัติศาสตร์ของการวิเคราะห์เชิง
อนันต์ โดยคาร์ดาโน เดการ์ต นิวตัน และ ออยเลอร์ 

2. สามารถน าเสนอแคลคูลัสในศตวรรษท่ี 17 และ 18 ในบริบท
เชิงประวัติศาสตร์ 

3. สามารถอธิบายการสรรค์สร้างความเข้มงวดทางคณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 19 โดย โคชี ไวแยร์สตราสส์ และ เปอาโน ส าหรับ
แคลคูลัสหน่ึงและหลายตัวแปร 

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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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
คูณตรง ผลบวกและผลหารของปริภูมิเวกเตอร์ ทฤษฎีฟังก์ชันสม
สัณฐาน  เมทริกซ์ยูนิแทรี เมทริกซ์เชิงตั้งฉากและเมทริกซ์เฮอร์        

มิเทียน วิธีการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์–แฮมิลตัน รูปแบบ
ปกติชอร์ดอง รูปแบบเชิงเส้นและรูปแบบก าลังสอง ผลคูณเทนเซอร์ 
การประยุกต์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวชิาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายและพิสูจน์สมบัติของการแปลงเชิงเส้น และการสม
สัณฐานระหว่างเวกเตอร์บนจ านวนจริงและจ านวนเชิงซ้อนท่ีมี
มิติจ ากัด  

2. หาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนฐาน  
3. หาภาวะรากค่าซ้ าของค่าเฉพาะในเชิ งพีชคณิ ตและเชิ ง

เรขาคณิต 
4. หาปริภูมิย่อยไม่แปรเปลี่ยนของการแปลงเชิงเส้น 
5. อธิบายและก าหนดผลบวกตรงและผลหารของปริภูมิเวกเตอร์  
6. อธิบายแนวคิดและสมบัติของเมทริกซ์เฮอร์มิเทียน เมทริกซ์เชิง

ตั้งฉาก และเมทริกซ์ยูนิแทรีและเมทริกซ์ทแยงมุม 
7. หารูปแบบปกติชอร์ดองของเมทริกซ์ค่าเชิงซ้อน 
8. หาเมทริกซ์ของรูปแบบก าลังสอง 
9. อธิบายแนวคิดและสมบัติของผลคูณเทนเซอร์ของปริภูมิ

เวกเตอร์  
10. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเน้ือหาท่ีเรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง

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 น้ี ค ร อ บ ค ลุ ม หั ว ข้ อ ท่ี น่ า ส น ใจ เกี่ ย ว กั บ
ประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์ในช่วงเวลาต่าง ๆ การมอง

ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ในลักษณะวิชา ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และทฤษฎีของธรรมชาติและความรู้เชิงคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายรากฐานทางประวัติศาสตร์ของการวิเคราะห์เชิง
อนันต์ โดยคาร์ดาโน เดการ์ต นิวตัน และ ออยเลอร์ 

2. สามารถน าเสนอแคลคูลัสในศตวรรษท่ี 17 และ 18 ในบริบท
เชิงประวัติศาสตร์ 

3. สามารถอธิบายการสรรค์สร้างความเข้มงวดทางคณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 19 โดย โคชี ไวแยร์สตราสส์ และ เปอาโน ส าหรับ
แคลคูลัสหน่ึงและหลายตัวแปร 

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. 

 
 



86 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

103313 ทฤษฎีจ านวน       4(4-0-8) 
           (Number Theory) 
วิชาบังคับก่อน :  103115 หลักการทางคณิตศาสตร์  หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 

จ านวนเต็ม การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก 
ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทมูลฐานเลขคณิต การทดสอบการหารลงตัว 
สมการดิโอฟันไทน์ สมภาคและส่วนตกค้าง ฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจ านวน 
ฟังก์ชันการคูณ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายและพิสูจน์สมบัติพื้นฐานของการหารลงตัว จ านวน
เฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย 

2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทมูลฐานเลขคณิต มาแก้ปัญหาพื้นฐานของ
ทฤษฎีจ านวน 

3. อธิบายการทดสอบการหารลงตัวของจ านวนเต็มบวกบาง
จ านวน 

4. ค านวณหาผลเฉลยท่ีเป็นจ านวนเต็มของสมการดิโอฟันไทน์    
เชิงเส้น 

5. อธิบายบทนิยามของสมภาคและส่วนตกค้าง พิสูจน์สมบัติ
พื้นฐานของสมภาค และหาผลเฉลยของระบบสมการสมภาค 

6. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทของฟอร์มาต์และทฤษฎีบทของวิลสัน     
มาแก้ปัญหาในทฤษฎีจ านวน 

7. อธิบายหลักการส าคัญของฟังก์ชันการคูณ และค านวณหาค่า
ของฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจ านวน 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 
 ขั้นตอนวิธี การนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ 
หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความสัมพันธ์เชิงอันดับ
และโครงสร้าง กราฟ ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ออกแบบขั้นตอนวิธี เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
2. อธิบายการนับ การเรียงสับเปลี่ยน ก ารจัดหมู่  และการ

ประยุกต์ใช้ 
3. อธิบายหลักการรังนกพิราบ และการประยุกต์ใช้ 
4. อธิบายสมบัติของความสัมพันธ์เวียนเกิด และหารูปปิดของ

ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
5. อธิบายความสัมพันธ์เชิงอันดับและโครงสร้าง กราฟ ต้นไม้ 

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 : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายนิยามของปริภูมิอิงระยะทาง เซตเปิด เซตปิด ย่าน
ใกล้เคียง จุดลิมิตและส่วนปิดคลุม จุดภายในและจุดขอบ 

2. อธิบายและพิสูจน์เกี่ยวกับล าดับลู่เข้าและล าดับโคชีในปริภูมิอิง
ระยะทาง ปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์ ฟังก์ชันต่อเน่ืองและ
ฟังก์ชันต่อเนื่องสม่ าเสมอบนปริภูมิอิงระยะทาง 

3. อธิบายปริภูมิเชิงทอพอโลยีและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเซตปิด 
ย่านใกล้เคียง จุดลิมิต ส่วนปิดคลุม จุดภายใน จุดภายนอกและ
จุดขอบบนปริภูมิเชิงทอพอโลยี 

4. อธิบายปริภูมิเฮาส์ดอฟฟ์และเซตหนาแน่น 
5. อธิบายฐานและฐานย่อยของปริภูมิเชิงทอพอโลยี และบรรยาย

ปริภูมิย่อยของปริภูมิเชิงทอพอโลยี 
6. อธิบายและยกตัวอย่างปริภูมิเชิงผลคูณ และปริภูมิเชิงผลหาร 

และพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้องกับทอพอโลยีผลคูณ และทอ
พอโลยีผลหาร 

7. อธิบายและพิสูจน์เกี่ยวกับฟังก์ชันต่อเน่ือง และฟังก์ชันสมาน
สัณฐาน 

8. อธิบายนิยามของปริภูมิเชื่อมโยงและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
เซตเชื่อมโยง 

9. บรรยายปริภูมิกระชับและพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้องกับเซต
กระชับ 

Prerequisite : 1033 32  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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103313 ทฤษฎีจ านวน       4(4-0-8) 
           (Number Theory) 
วิชาบังคับก่อน :  103115 หลักการทางคณิตศาสตร์  หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 

จ านวนเต็ม การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก 
ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทมูลฐานเลขคณิต การทดสอบการหารลงตัว 
สมการดิโอฟันไทน์ สมภาคและส่วนตกค้าง ฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจ านวน 
ฟังก์ชันการคูณ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายและพิสูจน์สมบัติพื้นฐานของการหารลงตัว จ านวน
เฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย 

2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทมูลฐานเลขคณิต มาแก้ปัญหาพื้นฐานของ
ทฤษฎีจ านวน 

3. อธิบายการทดสอบการหารลงตัวของจ านวนเต็มบวกบาง
จ านวน 

4. ค านวณหาผลเฉลยท่ีเป็นจ านวนเต็มของสมการดิโอฟันไทน์    
เชิงเส้น 

5. อธิบายบทนิยามของสมภาคและส่วนตกค้าง พิสูจน์สมบัติ
พื้นฐานของสมภาค และหาผลเฉลยของระบบสมการสมภาค 

6. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทของฟอร์มาต์และทฤษฎีบทของวิลสัน     
มาแก้ปัญหาในทฤษฎีจ านวน 

7. อธิบายหลักการส าคัญของฟังก์ชันการคูณ และค านวณหาค่า
ของฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจ านวน 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 
 ขั้นตอนวิธี การนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ 
หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความสัมพันธ์เชิงอันดับ
และโครงสร้าง กราฟ ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน 

87 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ออกแบบขั้นตอนวิธี เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
2. อธิบายการนับ การเรียงสับเปลี่ยน ก ารจัดหมู่  และการ

ประยุกต์ใช้ 
3. อธิบายหลักการรังนกพิราบ และการประยุกต์ใช้ 
4. อธิบายสมบัติของความสัมพันธ์เวียนเกิด และหารูปปิดของ

ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
5. อธิบายความสัมพันธ์เชิงอันดับและโครงสร้าง กราฟ ต้นไม้ 

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 : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายนิยามของปริภูมิอิงระยะทาง เซตเปิด เซตปิด ย่าน
ใกล้เคียง จุดลิมิตและส่วนปิดคลุม จุดภายในและจุดขอบ 

2. อธิบายและพิสูจน์เกี่ยวกับล าดับลู่เข้าและล าดับโคชีในปริภูมิอิง
ระยะทาง ปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์ ฟังก์ชันต่อเน่ืองและ
ฟังก์ชันต่อเนื่องสม่ าเสมอบนปริภูมิอิงระยะทาง 

3. อธิบายปริภูมิเชิงทอพอโลยีและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเซตปิด 
ย่านใกล้เคียง จุดลิมิต ส่วนปิดคลุม จุดภายใน จุดภายนอกและ
จุดขอบบนปริภูมิเชิงทอพอโลยี 

4. อธิบายปริภูมิเฮาส์ดอฟฟ์และเซตหนาแน่น 
5. อธิบายฐานและฐานย่อยของปริภูมิเชิงทอพอโลยี และบรรยาย

ปริภูมิย่อยของปริภูมิเชิงทอพอโลยี 
6. อธิบายและยกตัวอย่างปริภูมิเชิงผลคูณ และปริภูมิเชิงผลหาร 

และพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้องกับทอพอโลยีผลคูณ และทอ
พอโลยีผลหาร 

7. อธิบายและพิสูจน์เกี่ยวกับฟังก์ชันต่อเน่ือง และฟังก์ชันสมาน
สัณฐาน 

8. อธิบายนิยามของปริภูมิเชื่อมโยงและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
เซตเชื่อมโยง 

9. บรรยายปริภูมิกระชับและพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้องกับเซต
กระชับ 

Prerequisite : 1033 32  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) 
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 และ 103212 พีชคณิต
เชิงเส้น 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ยุคลิดเมตริก ทอพอโลยีบนปริภูมิยุคลิด การส่งต่อเน่ือง 
การหาอนุพันธ์ภายใต้ปริพันธ์ อนุพันธ์รวม ทฤษฎีบทการหาอนุพันธ์ 
ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมและทฤษฎีบทของเทย์เลอร์ ทฤษฎีบทของฟังก์ชัน
โดยปริยายและฟังก์ชันผกผัน ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน ปริพันธ์แบบรี
มันน์ในปริภูมิยุคลิด ทฤษฎีบทของฟูบินี การเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานและสมบัติ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทอ
พอโลยีบนปริภูมิยุคลิดรวมถึงยุคลิดนอร์มและเมตริก บอลเปิด
และเซตเปิด เซตปกคลุมและเซตเชื่อมโยง การส่งต่อเนื่องและ
การลู่เข้าของล าดับ  

2. อธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์ใน
ปริภูมิยุคลิด ค านวณอนุพันธ์และประยุกต์ใช้กฏลูกโซ่  

3. อธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมและทฤษฎีบทของ
เทย์เลอร์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร  

4. แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะท่ีสุดท่ีเกี่ยวข้องกับหลายตัวแปรแบบ
ท่ีมีหรือไม่มีข้อจ ากัด  

5. อธิบายบทนิยามของปริพันธ์แบบรีมันน์หลายชั้นและสมบัติ   
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และค านวณปริพันธ์โดยใช้ปริพันธ์ซ้ า 

6. เปลี่ยนตัวแปรในการหาปริพันธ์หลายชั้น 
7. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเน้ือหาท่ีเรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง

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. 

1033 24  ทฤษฎีความน่าจะเป็น                   4(4-0-8) 
            (Probability Theory) 
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นแบบมี
เงื่อนไข ความเป็นอิสระ ค่าคาดคะเน ความแปรปรวน ฟังก์ชัน

ก่อก าเนิดของตัวแปรสุ่ม  ฟั งก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์  ฟั งก์ ชัน
ลักษณะเฉพาะ กฎของเลขจ านวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายความหมายของปริภูมิความน่าจะเป็นได้ 
2. อธิบายความหมาย จ าแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และ

ยกตัวอย่างตัวแปรสุ่มท่ีส าคัญในแต่ละประเภทได้ 
3. อธิบายความหมายและค านวณความน่าจะเป็นแบบมี    

เงื่อนไขได้ 
4. อธิบายความเป็นอิสระของเหตุการณ์ และความเป็นอิสระของ

ตัวแปรสุ่มได ้
5. หาค่าคาดคะเนและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มได้ 
6. อธิบายความหมายและการหาฟังก์ชันก่อก าเนิดของตัวแปรสุ่ม 

ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะได้ 
7. บอกกฎของเลขจ านวนมาก และประยุกต์กฎของเลขจ านวน

มากกับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้ 
8. บอกทฤษฎีบทลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง และประยุกต์ทฤษฎีบท

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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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) 
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 และ 103212 พีชคณิต
เชิงเส้น 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ยุคลิดเมตริก ทอพอโลยีบนปริภูมิยุคลิด การส่งต่อเน่ือง 
การหาอนุพันธ์ภายใต้ปริพันธ์ อนุพันธ์รวม ทฤษฎีบทการหาอนุพันธ์ 
ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมและทฤษฎีบทของเทย์เลอร์ ทฤษฎีบทของฟังก์ชัน
โดยปริยายและฟังก์ชันผกผัน ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน ปริพันธ์แบบรี
มันน์ในปริภูมิยุคลิด ทฤษฎีบทของฟูบินี การเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานและสมบัติ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทอ
พอโลยีบนปริภูมิยุคลิดรวมถึงยุคลิดนอร์มและเมตริก บอลเปิด
และเซตเปิด เซตปกคลุมและเซตเชื่อมโยง การส่งต่อเนื่องและ
การลู่เข้าของล าดับ  

2. อธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์ใน
ปริภูมิยุคลิด ค านวณอนุพันธ์และประยุกต์ใช้กฏลูกโซ่  

3. อธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมและทฤษฎีบทของ
เทย์เลอร์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร  

4. แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะท่ีสุดท่ีเกี่ยวข้องกับหลายตัวแปรแบบ
ท่ีมีหรือไม่มีข้อจ ากัด  

5. อธิบายบทนิยามของปริพันธ์แบบรีมันน์หลายชั้นและสมบัติ   
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และค านวณปริพันธ์โดยใช้ปริพันธ์ซ้ า 

6. เปลี่ยนตัวแปรในการหาปริพันธ์หลายชั้น 
7. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเน้ือหาท่ีเรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง

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. 

1033 24  ทฤษฎีความน่าจะเป็น                   4(4-0-8) 
            (Probability Theory) 
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นแบบมี
เงื่อนไข ความเป็นอิสระ ค่าคาดคะเน ความแปรปรวน ฟังก์ชัน

ก่อก าเนิดของตัวแปรสุ่ม  ฟั งก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์  ฟั งก์ ชัน
ลักษณะเฉพาะ กฎของเลขจ านวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายความหมายของปริภูมิความน่าจะเป็นได้ 
2. อธิบายความหมาย จ าแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และ

ยกตัวอย่างตัวแปรสุ่มท่ีส าคัญในแต่ละประเภทได้ 
3. อธิบายความหมายและค านวณความน่าจะเป็นแบบมี    

เงื่อนไขได้ 
4. อธิบายความเป็นอิสระของเหตุการณ์ และความเป็นอิสระของ

ตัวแปรสุ่มได ้
5. หาค่าคาดคะเนและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มได้ 
6. อธิบายความหมายและการหาฟังก์ชันก่อก าเนิดของตัวแปรสุ่ม 

ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะได้ 
7. บอกกฎของเลขจ านวนมาก และประยุกต์กฎของเลขจ านวน

มากกับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้ 
8. บอกทฤษฎีบทลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง และประยุกต์ทฤษฎีบท

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; 

 
103343 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ      4(4-0-8) 
           (Statistical Forecasting Techniques) 
วิชาบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 การพยากรณ์เชิงปริมาณ  วิธีการพยากรณ์  วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนท่ี  วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลัง การพยากรณ์แบบ
ปรับได้ การพยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลท์ การพยากรณ์ด้วยวิธีของวิน
เตอร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยบอกซ์ - เจนกินส ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายแนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ์เชิงสถิติ 
2. อธิบายวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้

ก าลัง การพยากรณ์แบบปรับได้  การพยากรณ์ด้วยวิธีของ
โฮลท์  และการพยากรณ์ด้วยวิธีของวินเตอร์ 

3. ค านวณค่าพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี วิธีการปรับเรียบ
ด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลัง การพยากรณ์ แบบปรับได้   การ
พยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลท์ และการพยากรณ์ด้วยวิธีของ       
วินเตอร์ 

4. อธิบายและค านวณค่าพยากรณ์โดยวิธีของบอกซ์และเจนกินส์ 
5. ค านวณค่าพยากรณ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ  

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. 
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103344 การวิเคราะห์การถดถอย      4(4-0-8) 
           (Regression Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว ตัวแบบการถดถอยพหุคูณ 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การตรวจสอบ
การถดถอย ปัญหาอัตสหสัมพันธ์และปัญหาพหุสัมพันธ์  การเลือก  
ตัวแบบ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายแนวคิดและวิธีการของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  
และตัวแบบการถดถอยพหุคูณ และสหสัมพันธ์   

2. บรรยายทฤษฎีบทพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์การถดถอย 
3. เขียนตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและตัวแบบการถดถอย

พหุคูณในรูปแบบของเมทริกซ์ 
4. สร้างตัวแบบการถดถอย 
5. น าเสนอผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ 
6. น าเสนองานด้วยปากเปล่าโดยใช้พาวเวอร์พอยในประเด็น

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 คณิตศาสตร์ส าหรับการเงิน      4(4-0-8) 
           (Mathematics for Finance) 
วิชาบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 แบบจ าลองตลาดอย่างง่าย สินทรัพย์ปลอดความเส่ียง 
สินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยง แบบจ าลองตลาดแบบวิยุต การบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และสัญญาท่ีจะส่งมอบสินค้าใน
ภายหน้า ตราสารสิทธิเลือก การตั้งราคาตราสารสิทธิเลือก วิศวกรรม
การเงิน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายหลักการและสมมติฐานเบื้องต้นของแบบจ าลองตลาด
อย่างง่ายได้ 

2. อธิบายความหมายของสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและสินทรัพย์
ท่ีมีความเสี่ยงได้  

3. อธิบายความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและ
สินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงได้ 

4. บรรยายหลักการและสมมติฐานเบื้องต้นของแบบจ าลองตลาด
แบบวิยุตได ้

5. ประยุกต์เรื่องสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและสินทรัพย์ท่ีมีความ
เสี่ยงในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และสร้างกลุ่มหลักทรัพย์
อย่างง่ายได ้
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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; 

 
103343 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ      4(4-0-8) 
           (Statistical Forecasting Techniques) 
วิชาบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 การพยากรณ์เชิงปริมาณ  วิธีการพยากรณ์  วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนท่ี  วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลัง การพยากรณ์แบบ
ปรับได้ การพยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลท์ การพยากรณ์ด้วยวิธีของวิน
เตอร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยบอกซ์ - เจนกินส ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายแนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ์เชิงสถิติ 
2. อธิบายวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้

ก าลัง การพยากรณ์แบบปรับได้  การพยากรณ์ด้วยวิธีของ
โฮลท์  และการพยากรณ์ด้วยวิธีของวินเตอร์ 

3. ค านวณค่าพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี วิธีการปรับเรียบ
ด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลัง การพยากรณ์ แบบปรับได้   การ
พยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลท์ และการพยากรณ์ด้วยวิธีของ       
วินเตอร์ 

4. อธิบายและค านวณค่าพยากรณ์โดยวิธีของบอกซ์และเจนกินส์ 
5. ค านวณค่าพยากรณ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ  

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. 
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103344 การวิเคราะห์การถดถอย      4(4-0-8) 
           (Regression Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว ตัวแบบการถดถอยพหุคูณ 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การตรวจสอบ
การถดถอย ปัญหาอัตสหสัมพันธ์และปัญหาพหุสัมพันธ์  การเลือก  
ตัวแบบ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายแนวคิดและวิธีการของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  
และตัวแบบการถดถอยพหุคูณ และสหสัมพันธ์   

2. บรรยายทฤษฎีบทพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์การถดถอย 
3. เขียนตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและตัวแบบการถดถอย

พหุคูณในรูปแบบของเมทริกซ์ 
4. สร้างตัวแบบการถดถอย 
5. น าเสนอผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ 
6. น าเสนองานด้วยปากเปล่าโดยใช้พาวเวอร์พอยในประเด็น

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 คณิตศาสตร์ส าหรับการเงิน      4(4-0-8) 
           (Mathematics for Finance) 
วิชาบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 แบบจ าลองตลาดอย่างง่าย สินทรัพย์ปลอดความเส่ียง 
สินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยง แบบจ าลองตลาดแบบวิยุต การบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และสัญญาท่ีจะส่งมอบสินค้าใน
ภายหน้า ตราสารสิทธิเลือก การตั้งราคาตราสารสิทธิเลือก วิศวกรรม
การเงิน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. บรรยายหลักการและสมมติฐานเบื้องต้นของแบบจ าลองตลาด
อย่างง่ายได้ 

2. อธิบายความหมายของสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและสินทรัพย์
ท่ีมีความเสี่ยงได้  

3. อธิบายความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและ
สินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงได้ 

4. บรรยายหลักการและสมมติฐานเบื้องต้นของแบบจ าลองตลาด
แบบวิยุตได ้

5. ประยุกต์เรื่องสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและสินทรัพย์ท่ีมีความ
เสี่ยงในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และสร้างกลุ่มหลักทรัพย์
อย่างง่ายได ้
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6. อธิบายความหมายของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า สัญญาท่ีจะส่ง
มอบสินค้าในภายหน้า และตราสารสิทธิเลือก  

7. อธิบายความแตกต่างของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า สัญญาท่ีจะส่ง
มอบสินค้าในภายหน้า และตราสารสิทธิเลือกได้ 

8. บรรยายหลักการส าหรับการตั้งราคาตราสารสิทธิเลือกได้ 
9. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ และอนุพันธ์ของสินทรัพย์

ชนิดต่าง ๆ ในการจัดการความเสี่ยงอย่างง่ายได้  
Prerequisite :  1033 24  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) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ 103122 แคลคูลัสเชิง
วิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการวัดเกี่ยวกับดอกเบี้ย การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การจ่ายรายงวด การจ่ายรายงวดลักษณะอื่น ๆ วิธีจ่ายหน้ี
คืนเป็นงวด วิธีสะสมเงินทุน  อัตราผลตอบแทน พันธบัตรและ
หลักทรัพย์อื่น ๆ การประยุกต์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1.   บรรยายแนวคิดพื้นฐานของผลอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคงต้น 
ดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าปัจจุบัน และมูลค่าสะสม และประยุกต์ใช้
ความรู้น้ีในการแก้ปัญหาทางการเงินและปัญหาการจ่าย     
รายงวด  

2.  สร้างตารางการจ่ายหน้ีคืนเป็นงวดและตารางการจ่ายหน้ีคืน
ด้วยวิธีสะสมทุน 

3.  ค านวณหาอัตราการลงทุนกลับ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและอัตราเวลาของดอกเบี้ย 

4. ค านวณหาราคาและปริมาณส าหรับพันธบัตรและหลักทรัพย์   
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 time-
weighted 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 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบก าร ระบบบริหารงาน  คุณ ภาพ ในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถานประกอบการ 

3. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และการเขียน
รายงานวิชาการ 

4. มีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่สังคม
การท างาน  

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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6. อธิบายความหมายของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า สัญญาท่ีจะส่ง
มอบสินค้าในภายหน้า และตราสารสิทธิเลือก  

7. อธิบายความแตกต่างของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า สัญญาท่ีจะส่ง
มอบสินค้าในภายหน้า และตราสารสิทธิเลือกได้ 

8. บรรยายหลักการส าหรับการตั้งราคาตราสารสิทธิเลือกได้ 
9. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ และอนุพันธ์ของสินทรัพย์

ชนิดต่าง ๆ ในการจัดการความเสี่ยงอย่างง่ายได้  
Prerequisite :  1033 24  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) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ 103122 แคลคูลัสเชิง
วิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการวัดเกี่ยวกับดอกเบี้ย การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การจ่ายรายงวด การจ่ายรายงวดลักษณะอื่น ๆ วิธีจ่ายหน้ี
คืนเป็นงวด วิธีสะสมเงินทุน  อัตราผลตอบแทน พันธบัตรและ
หลักทรัพย์อื่น ๆ การประยุกต์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1.   บรรยายแนวคิดพื้นฐานของผลอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคงต้น 
ดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าปัจจุบัน และมูลค่าสะสม และประยุกต์ใช้
ความรู้ น้ีในการแก้ปัญหาทางการเงินและปัญหาการจ่าย     
รายงวด  

2.  สร้างตารางการจ่ายหน้ีคืนเป็นงวดและตารางการจ่ายหน้ีคืน
ด้วยวิธีสะสมทุน 

3.  ค านวณหาอัตราการลงทุนกลับ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและอัตราเวลาของดอกเบี้ย 

4. ค านวณหาราคาและปริมาณส าหรับพันธบัตรและหลักทรัพย์   
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 time-
weighted 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 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบก าร ระบบบริหารงาน  คุณ ภาพ ในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถานประกอบการ 

3. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และการเขียน
รายงานวิชาการ 

4. มีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่สังคม
การท างาน  

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 
วิชาบังคับก่อน  :  นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปี ท่ี  3 และ 
103391 เตรียมสหกิจศึกษา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภ าษณ์ และสั มมนาสหกิ จ ศึกษาหลั งกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 

นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ี เรียนใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการท างาน
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 :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ตามแผนการศึกษา หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งน าเสนอโดยนักศึกษา 
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 
 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งน าเสนอโดยนักศึกษา 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต โดยเน้ือหา
จะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และ
แนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต โดยเน้ือหาจะ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้ม
ปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์  โดย
เน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน 
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเค ราะห์ เชิง
ประยุกต์ โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการ
ของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น โดย
เน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน 
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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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103393 สหกิจศึกษา 1               8 หน่วยกิต 
           (Cooperative Education I)                    8 credits 
วิชาบังคับก่อน  :  นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปี ท่ี  3 และ 
103391 เตรียมสหกิจศึกษา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การ สัมภาษณ์ และ สัมมนาสห กิจ ศึกษาห ลั งก ลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 

นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ี เรียนใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการท างาน
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 :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ตามแผนการศึกษา หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งน าเสนอโดยนักศึกษา 
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 
 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งน าเสนอโดยนักศึกษา 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต โดยเน้ือหา
จะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และ
แนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต โดยเน้ือหาจะ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้ม
ปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์  โดย
เน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน 
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเค ราะห์ เชิง
ประยุกต์ โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการ
ของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น โดย
เน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน 
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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) 
วิชาบังคับก่อน :  103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับสถิติ โดยเน้ือหาจะ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้ม
ปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ   ความต้องการของ
ผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน 
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 

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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาใน
วิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน 
โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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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310 490 โครงงาน                 4(0-12-0) 
            (Project) 
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 รายวิชาโครงการวิจัยน้ีจะแนะน าวิธีวิทยาการวิจัยทางด้าน
คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะศึกษาค้นคว้าหัวข้อ
เกี่ ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้าของคณิตศาสตร์ ด้วยการ
ด าเนินการสืบค้นวรรณกรรม การท าวรรณกรรมปริทัศน์ การศึกษา
รายบุคคล การอภิปราย การน าเสนอปากเปล่า 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 : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 รายวิชาโครงการวิจัยน้ีจะแนะน าวิธีวิทยาการวิจัยทางด้าน
คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะศึกษาค้นคว้าหัวข้อ
เกี่ ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้าของคณิตศาสตร์ ด้วยการ
ด าเนินการสืบค้นวรรณกรรม การท าวรรณกรรมปริทัศน์ การศึกษา
รายบุคคล การอภิปราย การน าเสนอปากเปล่า 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 
 นักศึกษาประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อไป
ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 
นักศึกษาต้องท ารายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 

นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ี เรียนใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการท างาน
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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103442 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ       4(4-0-8) 
            (Topics in Statistics) 
วิชาบังคับก่อน :  103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับสถิติ โดยเน้ือหาจะ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้ม
ปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ   ความต้องการของ
ผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน 
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 

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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเก่ียวกับการสร้างตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาใน
วิชาน้ี 
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 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน 
โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
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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310 490 โครงงาน                 4(0-12-0) 
            (Project) 
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 รายวิชาโครงการวิจัยน้ีจะแนะน าวิธีวิทยาการวิจัยทางด้าน
คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะศึกษาค้นคว้าหัวข้อ
เกี่ ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้าของคณิตศาสตร์ ด้วยการ
ด าเนินการสืบค้นวรรณกรรม การท าวรรณกรรมปริทัศน์ การศึกษา
รายบุคคล การอภิปราย การน าเสนอปากเปล่า 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 : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 รายวิชาโครงการวิจัยน้ีจะแนะน าวิธีวิทยาการวิจัยทางด้าน
คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะศึกษาค้นคว้าหัวข้อ
เกี่ ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้าของคณิตศาสตร์ ด้วยการ
ด าเนินการสืบค้นวรรณกรรม การท าวรรณกรรมปริทัศน์ การศึกษา
รายบุคคล การอภิปราย การน าเสนอปากเปล่า 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 
 นักศึกษาประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อไป
ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 
นักศึกษาต้องท ารายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 

นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ี เรียนใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการท างาน
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 ตัวด าเนินการเชิงเส้นมี
ขอบเขต ปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายใน ฐานของปริภูมิฮิลเบิร์ต 
ทฤษฎีบทตัวแทนของรีสซ์ ตัวด าเนินการผูกพันในตัว ตัวด าเนินการ
ปกติและตัวด าเนินการยูนิแทรี ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค หลักการ
ภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบทกราฟปิด 
ปริภูมิสะท้อน การลู่เข้าแบบอ่อนและการลู่เข้าแบบอ่อน* 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบทท่ัวไปของปริภูมิ
นอร์มเชิงเส้น 

2. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบทของตัวด าเนินการ
เชิงเส้นมีขอบเขตบนปริภูมินอร์มเชิงเส้น 

3. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบทท่ัวไปของปริภูมิฮิล
เบิร์ตและตัวด าเนินการเชิงเส้นมีขอบเขตบนปริภูมิฮิลเบิร์ต  

4. บรรยายและอธิบายทฤษฎีบทหลักมูลของการวิเคราะห์เชิง
ฟังก์ชัน ประกอบด้วยทฤษฎีบทของฮาห์น-บานาค หลักการ
ภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด และทฤษฎีบท
กราฟปิด  

5. ให้ตัวอย่างและยกตัวอย่างค้านท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักใน
รายวิชาน้ี  

6. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเน้ือหาท่ีเรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง
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, self-
adjoint, normal and unitary operators, Hahn-Banach 
theorems, uniform boundedness principle, open mapping 
theorem, closed graph theorem, reflexive spaces, weak-
and 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
เข้า ปริภูมิ Lp ทฤษฎีบทของเรดอน-นิโคดีม ทฤษฎีบทของฟุบินิ        
เมเชอร์โบเรลบนเส้นจ านวนจริง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายแนวคิดหลักมูลและทฤษฎีบทหลักท่ีเกี่ยวกับเมเชอร์ 
ประกอบด้วย พีชคณิตซิกมา ปริภูมิหาเมเชอร์ได้ และฟังก์ชัน
เมเชอร์ 

2. บรรยายปริพันธ์เลอเบกและสมบัติของปริพันธ์เลอเบกซ่ึง
ประกอบด้วยทฤษฎีบทหลักเกี่ยวเน่ือง  

3. อธิบายความแตกต่างระหว่างปริพันธ์รีมันน์และปริพันธ์เลอเบก  
4. บรรยายการสร้างของปริภูมิ Lp และสมบัติของปริภูมิ Lp  ซ่ึง

ประกอบด้วยทฤษฎีบทเกี่ยวเน่ือง 
5. บรรยายความเชื่อมโยงระหว่างเมเชอร์โบเรลบนเส้นจ านวนจริง

และฟังก์ชันการแจกแจง  
6. ให้ตัวอย่างและยกตัวอย่างค้านท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักใน

รายวิชาน้ี  

7. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเน้ือหาท่ีเรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

Prerequisite : 103323 Multivariable Analysis, or consent of 
the School 
 Measurable spaces, measures, the Lebesgue 
integral, convergence theorems, the Lp-spaces, Radon-
Nikodym 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 sigma-
algebras, 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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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 ตัวด าเนินการเชิงเส้นมี
ขอบเขต ปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายใน ฐานของปริภูมิฮิลเบิร์ต 
ทฤษฎีบทตัวแทนของรีสซ์ ตัวด าเนินการผูกพันในตัว ตัวด าเนินการ
ปกติและตัวด าเนินการยูนิแทรี ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค หลักการ
ภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบทกราฟปิด 
ปริภูมิสะท้อน การลู่เข้าแบบอ่อนและการลู่เข้าแบบอ่อน* 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบทท่ัวไปของปริภูมิ
นอร์มเชิงเส้น 

2. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบทของตัวด าเนินการ
เชิงเส้นมีขอบเขตบนปริภูมินอร์มเชิงเส้น 

3. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบทท่ัวไปของปริภูมิฮิล
เบิร์ตและตัวด าเนินการเชิงเส้นมีขอบเขตบนปริภูมิฮิลเบิร์ต  

4. บรรยายและอธิบายทฤษฎีบทหลักมูลของการวิเคราะห์เชิง
ฟังก์ชัน ประกอบด้วยทฤษฎีบทของฮาห์น-บานาค หลักการ
ภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด และทฤษฎีบท
กราฟปิด  

5. ให้ตัวอย่างและยกตัวอย่างค้านท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักใน
รายวิชาน้ี  

6. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเน้ือหาท่ีเรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง
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, self-
adjoint, normal and unitary operators, Hahn-Banach 
theorems, uniform boundedness principle, open mapping 
theorem, closed graph theorem, reflexive spaces, weak-
and 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
เข้า ปริภูมิ Lp ทฤษฎีบทของเรดอน-นิโคดีม ทฤษฎีบทของฟุบินิ        
เมเชอร์โบเรลบนเส้นจ านวนจริง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายแนวคิดหลักมูลและทฤษฎีบทหลักท่ีเกี่ยวกับเมเชอร์ 
ประกอบด้วย พีชคณิตซิกมา ปริภูมิหาเมเชอร์ได้ และฟังก์ชัน
เมเชอร์ 

2. บรรยายปริพันธ์เลอเบกและสมบัติของปริพันธ์เลอเบกซ่ึง
ประกอบด้วยทฤษฎีบทหลักเกี่ยวเน่ือง  

3. อธิบายความแตกต่างระหว่างปริพันธ์รีมันน์และปริพันธ์เลอเบก  
4. บรรยายการสร้างของปริภูมิ Lp และสมบัติของปริภูมิ Lp  ซ่ึง

ประกอบด้วยทฤษฎีบทเกี่ยวเน่ือง 
5. บรรยายความเชื่อมโยงระหว่างเมเชอร์โบเรลบนเส้นจ านวนจริง

และฟังก์ชันการแจกแจง  
6. ให้ตัวอย่างและยกตัวอย่างค้านท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักใน

รายวิชาน้ี  

7. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเน้ือหาท่ีเรียนโดยใช้การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

Prerequisite : 103323 Multivariable Analysis, or consent of 
the School 
 Measurable spaces, measures, the Lebesgue 
integral, convergence theorems, the Lp-spaces, Radon-
Nikodym 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 sigma-
algebras, 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) 
วิชาบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 และ 103323  การ
วิเคราะห์หลายตัวแปร  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึง ปัญหาค่าเริ่มต้น การมีจริง  
ความเป็นได้อย่างเดียว และความต่อเน่ืองของผลเฉลย หลักการการ
หดตัว ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นได้อย่างเดียว ความต่อเน่ือง
ของผลเฉลยเทียบกับพารามิ เตอร์  ผลเฉลยขยายไม่ได้  ระบบ
พลศาสตร์ สมการเพอร์เทอร์เบชัน ระบบสมการเชิงเส้น ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเป็นคาบ สมการเชิงเส้นอันดับ m ทฤษฎี
เสถียร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงเชิงเส้นและ
เศษส่วน  

2. หาโดเมนท่ีท าให้ฟังก์ชันสอดคล้องกับเงื่อนไขลิพชิทซ์  
3. ประยุกต์ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นไปได้อย่างเดียวใช้ใน

ระบบสมการปกติอันดับหน่ึงของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
4. วิเคราะห์สมบัติของผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นท่ีขึ้นอยู่กับ   

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 
 บทนิยามพื้นฐานและตัวอย่าง สมการเชิงอนุพันธ์ย่ อย
อันดับหน่ึง ปัญหาโคชี วิธีแคแรกเทอริสติก สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
อันดับหน่ึงกึ่งเชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยกึ่งเชิงเส้น  ปัญหา
โคชี ระบบไฮเพอร์โบลิกของสมการอันดับหน่ึงกึ่งเชิงเส้น สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงเส้น ปัญหาท่ีได้ตั้งไว้อย่างแจ่มชัด สมการ
อิลลิปติก หลักการค่าสูงสุด ฟังก์ชันฮาร์มอนิก ผลเฉลยของปัญหาดีรี
เคลในบอล ฟังก์ชันฮาร์มอนิกย่อย ทฤษฎีแอสคอลิ-อาร์เซลา ทฤษฎี
การมีจริงของปัญหาดีรีเคล สมบัติของสมการเชิงพาราโบลา ปัญหา
ของดีรีเคลและนอยมันน์ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ใช้วิธีการลักษณะเฉพาะในการแก้สมการอนุพันธ์ย่อยอันดับ
หน่ึงที่มีฟังก์ชันไม่ทราบค่าเดียว 

2. สร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมบนพื้นผิวท่ีผลเฉลยมีความไม่ต่อเนื่อง; 
3. หาลักษณะเฉพาะของระบบสมการอนุพันธ์ย่อย ระบุเงื่อนไข 

และก าหนดปัญหาค่าเริ่มต้นท่ีไม่เป็นลักษณะเฉพาะส าหรับ
ระบบสมการอนุพันธ์ย่อยกึ่งเชิงเส้น สามารถหาโดเมนของ
ความเป็นหน่ึงเดียวของผลเฉลยของปัญหาเริ่มต้นส าหรับระบบ
สมการอันดับหน่ึงที่เป็นไฮเพอร์โบลิก  

4. ใช้หลักการสูงสุดท้ังอ่อนและเข้มในการวิเคราะห์สมการ
อนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงอิลลิปติก 

5. ก าหนดและวิเคราะห์ปัญหาของดิรีเคลและของฟอนนอยมันน์ 
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 second-
order 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 first-
order 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) 
วิชาบังคับก่อน  :  103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 แง่มุมเชิงวิเคราะห์และค านวณของพีชคณิตเชิงเส้นเมท
ริกซ์ โดยเน้นหัวข้อการแยกตัวประกอบเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น
และวิธีท าซ้ า ปัญหาก าลังสองน้อยสุด ปัญหาค่าเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการด าเนินการจุดลอยตัว ความ
เท่ียงเชิงอันตะ การค านวณเชิงเมทริกซ์ ตัวแบบจ านวนจุด
ลอยตัว การวิเคราะห์การปัดตัวเลขให้เป็นจ านวนเต็ม  

2. อธิบายและท างานกับแนวคิดพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเส้น การ
ด าเนินการเชิงเวกเตอร์และเมทริกซ์ การแบ่งกั้นของเมทริกซ์ 
เเมทริกซ์แถบ นอร์มของเวกเตอร์และเมทริกซ์  



100 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง      4(4-0-8) 
            (Advanced Ordinary Differential Equations) 
วิชาบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 และ 103323  การ
วิเคราะห์หลายตัวแปร  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึง ปัญหาค่าเริ่มต้น การมีจริง  
ความเป็นได้อย่างเดียว และความต่อเน่ืองของผลเฉลย หลักการการ
หดตัว ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นได้อย่างเดียว ความต่อเน่ือง
ของผลเฉลยเทียบกับพารามิ เตอร์  ผลเฉลยขยายไม่ได้  ระบบ
พลศาสตร์ สมการเพอร์เทอร์เบชัน ระบบสมการเชิงเส้น ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเป็นคาบ สมการเชิงเส้นอันดับ m ทฤษฎี
เสถียร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงเชิงเส้นและ
เศษส่วน  

2. หาโดเมนท่ีท าให้ฟังก์ชันสอดคล้องกับเงื่อนไขลิพชิทซ์  
3. ประยุกต์ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นไปได้อย่างเดียวใช้ใน

ระบบสมการปกติอันดับหน่ึงของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
4. วิเคราะห์สมบัติของผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นท่ีขึ้นอยู่กับ   

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 
 บทนิยามพื้นฐานและตัวอย่าง สมการเชิงอนุพันธ์ย่ อย
อันดับหน่ึง ปัญหาโคชี วิธีแคแรกเทอริสติก สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
อันดับหน่ึงกึ่งเชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยกึ่งเชิงเส้น  ปัญหา
โคชี ระบบไฮเพอร์โบลิกของสมการอันดับหน่ึงกึ่งเชิงเส้น สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงเส้น ปัญหาท่ีได้ตั้งไว้อย่างแจ่มชัด สมการ
อิลลิปติก หลักการค่าสูงสุด ฟังก์ชันฮาร์มอนิก ผลเฉลยของปัญหาดีรี
เคลในบอล ฟังก์ชันฮาร์มอนิกย่อย ทฤษฎีแอสคอลิ-อาร์เซลา ทฤษฎี
การมีจริงของปัญหาดีรีเคล สมบัติของสมการเชิงพาราโบลา ปัญหา
ของดีรีเคลและนอยมันน์ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ใช้วิธีการลักษณะเฉพาะในการแก้สมการอนุพันธ์ย่อยอันดับ
หน่ึงที่มีฟังก์ชันไม่ทราบค่าเดียว 

2. สร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมบนพื้นผิวท่ีผลเฉลยมีความไม่ต่อเนื่อง; 
3. หาลักษณะเฉพาะของระบบสมการอนุพันธ์ย่อย ระบุเงื่อนไข 

และก าหนดปัญหาค่าเริ่มต้นท่ีไม่เป็นลักษณะเฉพาะส าหรับ
ระบบสมการอนุพันธ์ย่อยกึ่งเชิงเส้น สามารถหาโดเมนของ
ความเป็นหน่ึงเดียวของผลเฉลยของปัญหาเริ่มต้นส าหรับระบบ
สมการอันดับหน่ึงที่เป็นไฮเพอร์โบลิก  

4. ใช้หลักการสูงสุดท้ังอ่อนและเข้มในการวิเคราะห์สมการ
อนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงอิลลิปติก 

5. ก าหนดและวิเคราะห์ปัญหาของดิรีเคลและของฟอนนอยมันน์ 
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 second-
order 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 first-
order 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) 
วิชาบังคับก่อน  :  103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 แง่มุมเชิงวิเคราะห์และค านวณของพีชคณิตเชิงเส้นเมท
ริกซ์ โดยเน้นหัวข้อการแยกตัวประกอบเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น
และวิธีท าซ้ า ปัญหาก าลังสองน้อยสุด ปัญหาค่าเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการด าเนินการจุดลอยตัว ความ
เท่ียงเชิงอันตะ การค านวณเชิงเมทริกซ์ ตัวแบบจ านวนจุด
ลอยตัว การวิเคราะห์การปัดตัวเลขให้เป็นจ านวนเต็ม  

2. อธิบายและท างานกับแนวคิดพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเส้น การ
ด าเนินการเชิงเวกเตอร์และเมทริกซ์ การแบ่งกั้นของเมทริกซ์ 
เเมทริกซ์แถบ นอร์มของเวกเตอร์และเมทริกซ์  
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3. ประยุกต์วิธีการตรงในการแก้ระบบเชิงเส้นของสมการเชิง
พีชคณิต การใช้วิธีก าจัดของเกาส์ การแยกด้วยค่าเอกฐาน การ
แยกตัวประกอบ LU  

4. ประยุกต์วิธีการแยกตัวประกอบต่าง ๆ การแยกตัวประกอบ
ของโฆเลสกี การกวาดและการแยกตัวประกอบ LU ส าหรับ
ระบบสามแนวเฉียง การสะท้อนของเฮาส์โฮล์เดอร์  

5. ประยุกต์วิธีการเชิงค านวณซ้ า กล่าวคือ วิธีการของจาโคบี และ 
เกาส-์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 
 การวิเคราะห์ของความเค้นและการแปลงรูปท่ีจุด และการ
ได้มาของสมการหลักมูลโดยการประยุกต์กฎพื้นฐานของกฎอนุรักษ์
มวล กฎอนุรักษ์พลังงานและกฎอนุรักษ์โมเมนตัม และกฎต่าง ๆ ทาง
อุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียด และ
อัตราความเครียด สมการพื้นฐานท่ีก ากับพฤติกรรมของภาวะต่อเน่ือง
ใด ๆ และการประยุกต์ใช้กับของแข็งและของไหล 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. น าสมบตัิหลักการพีชคณิตของเทนเซอร์ไปใช้ 
2. ด าเนินการกับพิกัดเทนเซอร์  
3. ประยุกต์ ใช้ เทนเซอร์แคลคูลัส ซ่ึงได้แก่  โคแวเรียนต์ของ

อนุพันธ์อันดับหน่ึงและอันดับสอง และในระบบพิกัดต่าง ๆ  
4. ใช้ระบบพิกัดเชิงเส้นโค้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ระบบพิกัด

ทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม 
5. ก าหนดกฏอนุรักษ์พลังงานซ่ึงใช้ในกลศาสตร์ต่อเนื่อง  
6. ประยุกต์องค์ประกอบของอุณหพลศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ 
7. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จากหลักการส าคัญของ

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 
 หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา  การจัดระบบโครงสร้างของ
สิ่งมีชีวิต  พลังงานกับเซลล์  หลักการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ วิวัฒนาการ 
โครงสร้างระบบนิเวศ พฤติกรรม และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 Biological concepts, organization of life, energy 
and life, principles of heredity, evolution, structure of 
ecosystems, behavior and adaptation of life, 
biotechnology. 
 
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 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 1 
 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต โมเนรา ไวรัส โพรทิสตา เห็ดรา และ
พืช การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์และเน้ือเยื่อพืช การ
ล า เลี ย ง  ก ารสั ง เค ร าะ ห์ แ ส ง  ก า รสื 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 
 การทดลองต่าง ๆ ทางชีววิทยาพืชเพื่อเสริมประกอบ
ความรู้ในวิชาชีววิทยาพืช 

Plant biology experiments which related to plant 
biology course. 

 
104107 มนุษย์และสภาวะแวดล้อม                4(4-0-8) 

(Man and Environment)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของประชากรมนุษย์  หลักการถ่ายทอด
กรรมพันธุ์ กลไกวิวัฒนาการ สภาวะแวดล้อมของประชากรมนุษย์ 
พลังงาน บรรยากาศ น้ า ดิน มหาสมุทร สภาวะแวดล้อมทางชีวภาพ 
พลวัตประชากร สภาพแวดล้อมและแบบอย่างประชากร การสืบพันธุ์
ของประชากรมนุษย์ การจัดระบบนิเวศและการควบคุมคุณภาพ
สภาวะแวดล้อม 
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3. ประยุกต์วิธีการตรงในการแก้ระบบเชิงเส้นของสมการเชิง
พีชคณิต การใช้วิธีก าจัดของเกาส์ การแยกด้วยค่าเอกฐาน การ
แยกตัวประกอบ LU  

4. ประยุกต์วิธีการแยกตัวประกอบต่าง ๆ การแยกตัวประกอบ
ของโฆเลสกี การกวาดและการแยกตัวประกอบ LU ส าหรับ
ระบบสามแนวเฉียง การสะท้อนของเฮาส์โฮล์เดอร์  

5. ประยุกต์วิธีการเชิงค านวณซ้ า กล่าวคือ วิธีการของจาโคบี และ 
เกาส-์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 
 การวิเคราะห์ของความเค้นและการแปลงรูปท่ีจุด และการ
ได้มาของสมการหลักมูลโดยการประยุกต์กฎพื้นฐานของกฎอนุรักษ์
มวล กฎอนุรักษ์พลังงานและกฎอนุรักษ์โมเมนตัม และกฎต่าง ๆ ทาง
อุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียด และ
อัตราความเครียด สมการพื้นฐานท่ีก ากับพฤติกรรมของภาวะต่อเน่ือง
ใด ๆ และการประยุกต์ใช้กับของแข็งและของไหล 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. น าสมบตัิหลักการพีชคณิตของเทนเซอร์ไปใช้ 
2. ด าเนินการกับพิกัดเทนเซอร์  
3. ประยุกต์ ใช้ เทนเซอร์แคลคูลัส ซ่ึงได้แก่  โคแวเรียนต์ของ

อนุพันธ์อันดับหน่ึงและอันดับสอง และในระบบพิกัดต่าง ๆ  
4. ใช้ระบบพิกัดเชิงเส้นโค้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ระบบพิกัด

ทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม 
5. ก าหนดกฏอนรุักษ์พลังงานซ่ึงใช้ในกลศาสตร์ต่อเนื่อง  
6. ประยุกต์องค์ประกอบของอุณหพลศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ 
7. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จากหลักการส าคัญของ

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 
 หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา  การจัดระบบโครงสร้างของ
สิ่งมีชีวิต  พลังงานกับเซลล์  หลักการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ วิวัฒนาการ 
โครงสร้างระบบนิเวศ พฤติกรรม และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 Biological concepts, organization of life, energy 
and life, principles of heredity, evolution, structure of 
ecosystems, behavior and adaptation of life, 
biotechnology. 
 
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 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 1 
 อาณาจักรส่ิงมีชีวิต โมเนรา ไวรัส โพรทิสตา เห็ดรา และ
พืช การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์และเน้ือเยื่อพืช การ
ล า เลี ย ง  ก ารสั ง เค ร าะ ห์ แ ส ง  ก า รสื 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 
 การทดลองต่าง ๆ ทางชีววิทยาพืชเพื่อเสริมประกอบ
ความรู้ในวิชาชีววิทยาพืช 

Plant biology experiments which related to plant 
biology course. 

 
104107 มนุษย์และสภาวะแวดล้อม                4(4-0-8) 

(Man and Environment)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิ วัฒนาการของประชากรมนุษย์  หลักการถ่ายทอด
กรรมพันธ์ุ กลไกวิวัฒนาการ สภาวะแวดล้อมของประชากรมนุษย์ 
พลังงาน บรรยากาศ น้ า ดิน มหาสมุทร สภาวะแวดล้อมทางชีวภาพ 
พลวัตประชากร สภาพแวดล้อมและแบบอย่างประชากร การสืบพันธุ์
ของประชากรมนุษย์ การจัดระบบนิเวศและการควบคุมคุณภาพ
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. 
 
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 การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าท่ี
ของเน้ือเยื่อพืชและสัตว์ ระบบอวัยวะ ระบบภูมิ คุ้มกัน การรักษา
สมดุล การเจริญเติบโต 
 The classification of organisms, virus, monera, 
protista, fungi, plant kingdom, animal kingdom, 
organization and function of plant and animal tissues, 
organ system, immune system, homeostasis, reproduction 
and animal development. 
 
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2       1(0-3-0) 

(Principles of Biology Laboratory II)  
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคู่กัน  
 การทดลองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อเสริมและ
ประกอบความรู้ในวิชาหลักชีววิทยา 2 
 Systematics and animal experiments related to 
Principles of Biology II course. 
 

104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน       4(4-0-8) 
(Fundamental Cell Biology)  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล  เน้นโครงสร้าง
และหน้าท่ีของส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ เซลล์ชนิดต่าง ๆ ของ
เนื้อเยื่อสัตว์  การสืบพันธุ์ระดับเซลล์  การขนส่งของเซลล์  และการ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและกลไกการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ 
 
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน                 1(0-3-1) 

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

(Man and Environment)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของมนุษย์ ประชากรมนุษย์และพลวั ต
ประชากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพของมนุษย์ 
ปัจจุบันและการอยู่รอดของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนา
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 
 โลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ การจัด
จ าแนกและการวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ 
จุลินทรีย์ ท่ีมีบทบาทต่อพยาธิสภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
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 
 การทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาเพื่อเสริมประกอบ
ความรู้ในวิชาจุลชีววิทยา 
 Laboratory experiments in microbiology to 
accompany microbiology course. 
 
104203  พันธุศาสตร์       4(4-0-8) 

(Genetics)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการ     
 หลักชีววิทยา 1 
 บทน าสู่วิชาพันธุศาสตร การถายทอดพันธุกรรมตามกฎ
ของเมนเดล หลักการถ่ายทอดโครโมโซมและการสืบพันธุ์ การขยาย

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของเมนเดล การถายทอดพันธุกรรมนอกเหนือ
กฏของเมนเดล สารพันธุกรรม การแสดงออกของยีน การควบคุมการ
แสดงออกของยีน การกลายระดับโครโมโซมและระดับยีน รีคอมบิเน
ชันและทรานสโพซอน พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น พันธุศาสตร์เชิง
ปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร และการประยุกต์ความรู้ทางพันธุ
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 
 การ ศึก ษ าพั น ธุ ศ าส ต ร์ ใน แ มลงห วี่  (Drosophila 
melanogaster) การผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียว การผสมโดย
พิจารณาสองลักษณะ ความน่าจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์ใน
วิชาพันธุศาสตร์ ไมโทซิสและไมโอซิส การวิเคราะห์คารีโอไทป์ การ
วิเคราะห์เพดิกรีและการถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ 
 Genetic studies in Drosophila melanogaster, 
monohybrid cross, dihybrid cross, probability and chi-
square test in genetics, mitosis and meiosis, karyotype 
analysis, pedigree analysis, and quantitative inheritance. 
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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. 
 
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 การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าท่ี
ของเน้ือเยื่อพืชและสัตว์ ระบบอวัยวะ ระบบภูมิ คุ้มกัน การรักษา
สมดุล การเจริญเติบโต 
 The classification of organisms, virus, monera, 
protista, fungi, plant kingdom, animal kingdom, 
organization and function of plant and animal tissues, 
organ system, immune system, homeostasis, reproduction 
and animal development. 
 
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2       1(0-3-0) 

(Principles of Biology Laboratory II)  
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคู่กัน  
 การทดลองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อเสริมและ
ประกอบความรู้ในวิชาหลักชีววิทยา 2 
 Systematics and animal experiments related to 
Principles of Biology II course. 
 

104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน       4(4-0-8) 
(Fundamental Cell Biology)  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล  เน้นโครงสร้าง
และหน้าท่ีของส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ เซลล์ชนิดต่าง ๆ ของ
เนื้อเยื่อสัตว์  การสืบพันธุ์ระดับเซลล์  การขนส่งของเซลล์  และการ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและกลไกการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ 
 
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน                 1(0-3-1) 

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

(Man and Environment)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของมนุษย์ ประชากรมนุษย์และพลวั ต
ประชากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพของมนุษย์ 
ปัจจุบันและการอยู่รอดของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนา
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 
 โลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ การจัด
จ าแนกและการวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ 
จุลินทรีย์ ท่ีมีบทบาทต่อพยาธิสภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
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 
 การทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาเพื่อเสริมประกอบ
ความรู้ในวิชาจุลชีววิทยา 
 Laboratory experiments in microbiology to 
accompany microbiology course. 
 
104203  พันธุศาสตร์       4(4-0-8) 

(Genetics)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการ     
 หลักชีววิทยา 1 
 บทน าสู่วิชาพันธุศาสตร การถายทอดพันธุกรรมตามกฎ
ของเมนเดล หลักการถ่ายทอดโครโมโซมและการสืบพันธุ์ การขยาย

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของเมนเดล การถายทอดพันธุกรรมนอกเหนือ
กฏของเมนเดล สารพันธุกรรม การแสดงออกของยีน การควบคุมการ
แสดงออกของยีน การกลายระดับโครโมโซมและระดับยีน รีคอมบิเน
ชันและทรานสโพซอน พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น พันธุศาสตร์เชิง
ปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร และการประยุกต์ความรู้ทางพันธุ
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 
 การ ศึก ษ าพั น ธุ ศ าส ต ร์ ใน แ มลงห วี่  (Drosophila 
melanogaster) การผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียว การผสมโดย
พิจารณาสองลักษณะ ความน่าจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์ใน
วิชาพันธุศาสตร์ ไมโทซิสและไมโอซิส การวิเคราะห์คารีโอไทป์ การ
วิเคราะห์เพดิกรีและการถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ 
 Genetic studies in Drosophila melanogaster, 
monohybrid cross, dihybrid cross, probability and chi-
square test in genetics, mitosis and meiosis, karyotype 
analysis, pedigree analysis, and quantitative inheritance. 
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104211 ชีววิทยาของเซลล์         4(4-0-8) 
(Cell Biology)  

วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการ 
  หลักชีววิทยา 2 
 บทน าสู่ชีววิทยาของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีของ
เซลล์ การได้มาและใช้พลังงานของเซลล์ โครงสร้างและหน้าท่ีของ
เซลล์โพรแครีโอทและยูแครีโอท เน้นการจัดโครงสร้างภายในของ
เซลล์ พลวัตและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ ซ่ึงได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ 
นิวเคลียส ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ เพอร็อกซิโซม เอนโด  
พลาสมิกเรติคิวลัม กอลจิแอพพาราทัส กลไกการสื่อสารภายในเซลล์ 
โครงร่างภายในเซลล์ เซลล์จังก์ชัน เซลล์แอดฮีชัน และเมทริกซ์นอกเซลล์  

Introduction to cell biology, the chemical 
components of a cell, acquisition and use of cell energy, 
structure and functions of prokaryotic and eukaryotic 
cells, emphasizing on compartmentalization of cells, 
dynamics and functions of cellular components and 
organelles which includes cell membrane, nucleus, 
mitochondria, chloroplast, peroxisomes, the endoplamic 
reticulum, Golgi apparatus, mechanisms of cell 
communication, cytoskeleton, cell junctions, cell 
adhesion, and extracellular matrix.  
 
104221 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช  4(4-0-8) 

(Plant Morphology and Anatomy)  
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการ        
หลักชีววิทยา 2 
 โครงสร้างพืช เซลล์ เน้ือเยื่อและระบบเน้ือเยื่อของพืช 
การเติบโตและการเจริญของอวัยวะพืช โครงสร้างสืบพันธุ์และการ
สืบพันธุ์ของพืชท่ีไม่มีระบบท่อล าเลียงและมีระบบท่อล าเลียง 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 104109ปฏิบัตกิาร  
 หลักชีววิทยา 2 
 การทดลองปฏิบัติการเทคนิคทางชีววิทยา ได้แก่ การ
เก็บรวบรวม การเก็บรักษา การเตรียมสไลด์เน้ือเยื่อพืชเพื่อใช้กับ
กล้องจุลทรรศน์ และการศึกษานอกนอกสถานท่ี 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 ว วิ ท ย า  2 แ ล ะ  10410 9 
                          ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
 ก าเนิดและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 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) 
วิชาบังคับก่อน : 104241 การจัดระบบและความหลากหลายทาง      
ชีวภาพ หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองต่าง ๆ การศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา และ
เทคนิคทางชีววิทยา ได้แก่ การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา เพื่อเสริม
ประกอบความรู้ในวิชาการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 Biological experiment, field studies, and 
biological techniques including collection and 
preservation which relate to Systematics and Biodiversity 
courses. 
 
104312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์        2(2-0-4) 

(Molecular Cell Biology) 
วิชาบังคับก่อน : 104211 ชีววิทยาของเซลล์ 
 โครงสร้างยีนและจี โนมของไวรัส แบคที เรีย  และ 
ยูคาริโอต การจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดีเอ็นเอและ 
รีคอมบิเนชัน การแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออก
ของยีนในโพรแครีโอตและยูแครีโอต การแบ่งเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ 
และระบบควบคุมวัฏจักรของเซลล์  อะพอพโท ซิส นี โครซิส 
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)  

วิช าบั งคั บมาก่ อน  :  104173 หลั กชี ววิทย า  2 และ  104174 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
 หลักการของทางสรีรวิทยาของพืช  ธาตุอาหารพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร การ
ล าเลียงสารในโฟลเอม การสร้างสารอินทรีย์จากแร่ธาตุ สารประกอบ
ทุติยภูมิในพืช การเติบโตและการเจริญของพืช สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช แสงและอุณหภูมิกับการเจริญเติบโตของพืช 
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 
 การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 104323 
สรีรวิทยาของพืช 

Biological experiments related to Plant 
Physiology course. 
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104211 ชีววิทยาของเซลล์         4(4-0-8) 
(Cell Biology)  

วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการ 
  หลักชีววิทยา 2 
 บทน าสู่ชีววิทยาของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีของ
เซลล์ การได้มาและใช้พลังงานของเซลล์ โครงสร้างและหน้าท่ีของ
เซลล์โพรแครีโอทและยูแครีโอท เน้นการจัดโครงสร้างภายในของ
เซลล์ พลวัตและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ ซ่ึงได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ 
นิวเคลียส ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ เพอร็อกซิโซม เอนโด  
พลาสมิกเรติคิวลัม กอลจิแอพพาราทัส กลไกการส่ือสารภายในเซลล์ 
โครงร่างภายในเซลล์ เซลล์จังก์ชัน เซลล์แอดฮีชัน และเมทริกซ์นอกเซลล์  

Introduction to cell biology, the chemical 
components of a cell, acquisition and use of cell energy, 
structure and functions of prokaryotic and eukaryotic 
cells, emphasizing on compartmentalization of cells, 
dynamics and functions of cellular components and 
organelles which includes cell membrane, nucleus, 
mitochondria, chloroplast, peroxisomes, the endoplamic 
reticulum, Golgi apparatus, mechanisms of cell 
communication, cytoskeleton, cell junctions, cell 
adhesion, and extracellular matrix.  
 
104221 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช  4(4-0-8) 

(Plant Morphology and Anatomy)  
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการ        
หลักชีววิทยา 2 
 โครงสร้างพืช เซลล์ เน้ือเยื่อและระบบเน้ือเยื่อของพืช 
การเติบโตและการเจริญของอวัยวะพืช โครงสร้างสืบพันธุ์และการ
สืบพันธุ์ของพืชท่ีไม่มีระบบท่อล าเลียงและมีระบบท่อล าเลียง 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 104109ปฏิบัตกิาร  
 หลักชีววิทยา 2 
 การทดลองปฏิบัติการเทคนิคทางชีววิทยา ได้แก่ การ
เก็บรวบรวม การเก็บรักษา การเตรียมสไลด์เน้ือเยื่อพืชเพื่อใช้กับ
กล้องจุลทรรศน์ และการศึกษานอกนอกสถานท่ี 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 ว วิ ท ย า  2 แ ล ะ  10410 9 
                          ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
 ก าเนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน 
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ไวรัส แบคทีเรีย โปรติส เห็ดรา สัตว์ 
พืช ไฟโลเจนี ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 

Origin and diversity of life, taxonomy, 
systematics, virus, bacteria, protista, fungi, animalia, 
plantae, phylogeny, biodiversity and conservation. 
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104242 ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลาย  1(0-3-0)
 ทางชีวภาพ         

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

(Molecular Cell Biology) 
วิชาบังคับก่อน : 104211 ชีววิทยาของเซลล์ 
 โครงสร้างยีนและจี โนมของไวรัส แบคที เรีย  และ 
ยูคาริโอต การจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดีเอ็นเอและ 
รีคอมบิเนชัน การแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออก
ของยีนในโพรแครีโอตและยูแครีโอต การแบ่งเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ 
และระบบควบคุมวัฏจักรของเซลล์  อะพอพโท ซิส นี โครซิส 
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)  

วิช าบั งคั บมาก่ อน  :  104173 หลั กชี ววิทย า  2 และ  104174 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
 หลักการของทางสรีรวิทยาของพืช  ธาตุอาหารพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร การ
ล าเลียงสารในโฟลเอม การสร้างสารอินทรีย์จากแร่ธาตุ สารประกอบ
ทุติยภูมิในพืช การเติบโตและการเจริญของพืช สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช แสงและอุณหภูมิกับการเจริญเติบโตของพืช 
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 
 การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 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 
 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ 
นิเวศวิทยาและการจ าแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
รวมท้ังคอร์เดตท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Morphology, anatomy, physiology, reproduction, 
ecology and classification of invertebrates, including 
invertebrate chordates. 
 
104332 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง       1(0-3-0) 
 (Invertebrate Zoology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานท่ี และเทคนิค
ทางชีววิทยา ได้แก่ การเก็บรวบรวม และการเก็บรักษาให้สอดคล้อง
กับวิชา 104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

Biological experiment, field studies, and 
biological techniques including collection and 
preservation related to 104331 Invertebrate Zoology.  
 
104333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง         4(4-0-8) 
 (Vertebrate Zoology)  
วิชาบังคับก่อน : 104173 หลักชีววิทยา 2 และ 104174 ปฏิบัติการ    
หลักชีววิทยา 2 
 ประวัติของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การจ าแนกสัตว์มีกระดูก
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 

ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์มีกระดูก  
สันหลัง การผ่าตัดสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละคลาส 
รวมท้ังเปรียบเทียบทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของแต่ละ
คลาสและการศึกษานอกสถานท่ี  

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)  
วิชาบังคับก่อน : 104173 ชีววิทยา 2 และ  104174 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 2 
 การเจริญและพัฒนาของพืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลง
ระดับเซลล์และโมเลกุลท่ีเกี่ยวข้องกับชีววิทยาการเจริญ รวมท้ังปัจจัย
ท่ีควบคุมและมีผลต่อการเจริญและพัฒนาในพืชและสัตว์  

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 การทดลองผลของฮอร์โมนหรือปัจจัยอื่นท่ีมีผล
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 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสังคม พันธุศาสตร์
ประชากร การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การแพร่กระจายและพัลวัตร
ของประชากร ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของชนิด 
ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสารอาหาร การ
แทนท่ี และนิเวศวิทยาเชิงพื้นท่ี 

Biomes, environmental and social factors, 
population genetics, natural selection, distribution and 
dynamics of population, interactions of organisms, species 
diversity, primary production, energy flow, nutrient cycling, 
succession and landscape ecology. 
 
104352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                   1(0-3-0) 
  (Ecology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 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 วิวัฒนาการพันธุศาสตร ์
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) 
วชิาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การท าวิจัยในหัวข้อทางชีววิทยาท่ีนักศึกษาสนใจโดย
ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 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 ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
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104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง       4(4-0-8) 
(Invertebrate Zoology)  

วิชาบังคับก่อน : 104173 หลักชีววิทยา 2 และ 104174 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 2 
 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ 
นิเวศวิทยาและการจ าแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
รวมท้ังคอร์เดตท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Morphology, anatomy, physiology, reproduction, 
ecology and classification of invertebrates, including 
invertebrate chordates. 
 
104332 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง       1(0-3-0) 
 (Invertebrate Zoology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานท่ี และเทคนิค
ทางชีววิทยา ได้แก่ การเก็บรวบรวม และการเก็บรักษาให้สอดคล้อง
กับวิชา 104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

Biological experiment, field studies, and 
biological techniques including collection and 
preservation related to 104331 Invertebrate Zoology.  
 
104333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง         4(4-0-8) 
 (Vertebrate Zoology)  
วิชาบังคับก่อน : 104173 หลักชีววิทยา 2 และ 104174 ปฏิบัติการ    
หลักชีววิทยา 2 
 ประวัติของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การจ าแนกสัตว์มีกระดูก
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 

ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์มีกระดูก  
สันหลัง การผ่าตัดสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละคลาส 
รวมท้ังเปรียบเทียบทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของแต่ละ
คลาสและการศึกษานอกสถานท่ี  

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)  
วิชาบังคับก่อน : 104173 ชีววิทยา 2 และ  104174 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 2 
 การเจริญและพัฒนาของพืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลง
ระดับเซลล์และโมเลกุลท่ีเกี่ยวข้องกับชีววิทยาการเจริญ รวมท้ังปัจจัย
ท่ีควบคุมและมีผลต่อการเจริญและพัฒนาในพืชและสัตว์  

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 การทดลองผลของฮอร์โมนหรือปัจจัยอื่นท่ีมีผล
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 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสังคม พันธุศาสตร์
ประชากร การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การแพร่กระจายและพัลวัตร
ของประชากร ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของชนิด 
ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสารอาหาร การ
แทนท่ี และนิเวศวิทยาเชิงพื้นท่ี 

Biomes, environmental and social factors, 
population genetics, natural selection, distribution and 
dynamics of population, interactions of organisms, species 
diversity, primary production, energy flow, nutrient cycling, 
succession and landscape ecology. 
 
104352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                   1(0-3-0) 
  (Ecology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 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 าวิจัยในหัวข้อทางชีววิทยาท่ีนักศึกษาสนใจโดย
ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 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 ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
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ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
เช่น 5ส ISO9000 เทคนิคการน าเสนอโครงการหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมท างาน การ
เตรียมพร้อมสู่ความส าเร็จ 

Principles, concepts, process, steps and rules of 
cooperative education; job application techniques: 
selecting workplaces, writing application letters and 
preparing for job interviews, etc.; essential knowledge for 
entering workplaces quality management in the 
workplaces: 5S, ISO9000, etc.; presentation techniques; 
academic report writing techniques; personality 
development for career community; preparing for success. 

 
104392 สหกิจศึกษา 1                  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาก าหนดและ 104391 เตรียมสหกิจ
ศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ     
เต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหา
สถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพ่ิมความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพและการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย

คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภ าษณ์ และ สัมมนาสห กิจ ศึกษาห ลั งก ลับจากสถาน
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 าเสนอด้วยปากเปล่า และรายงานเกี่ยวกับหัวข้อ    
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
ทางชีววิทยา ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา การเขียน
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 าเสนอด้วยปากเปล่า และรายงานเกี่ยวกับหัวข้อ    
คัดสรรในสาขาวิชาชีววิทยาโดยนักศึกษาชั้นปีท่ี 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 : รายวิชาท่ีสาขาก าหนดและ 104392 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ     
เต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหา

สถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพและการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภ าษณ์ และสั มมนาสหกิ จ ศึกษาหลั งกลับจากสถาน
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  บทน าสู่โลกฟิสิกส์           2(2-0-4) 
            (Introduction to Physics World) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชานี้จะอธิบายในภาพกว้างเกี่ยวกับแขนงต่าง  ๆ
ของฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์พลังงานสูง ฟิสิกส์ของสารควบแน่น ฟิสิกส์
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ศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
เช่น 5ส ISO9000 เทคนิคการน าเสนอโครงการหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมท างาน การ
เตรียมพร้อมสู่ความส าเร็จ 

Principles, concepts, process, steps and rules of 
cooperative education; job application techniques: 
selecting workplaces, writing application letters and 
preparing for job interviews, etc.; essential knowledge for 
entering workplaces quality management in the 
workplaces: 5S, ISO9000, etc.; presentation techniques; 
academic report writing techniques; personality 
development for career community; preparing for success. 

 
104392 สหกิจศึกษา 1                  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาก าหนดและ 104391 เตรียมสหกิจ
ศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ     
เต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหา
สถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพและการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย

คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภ าษณ์ และสั มมนาสหกิ จ ศึกษาหลั งกลับจากสถาน
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 าเสนอด้วยปากเปล่า และรายงานเกี่ยวกับหัวข้อ    
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
ทางชีววิทยา ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา การเขียน
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 าเสนอด้วยปากเปล่า และรายงานเกี่ยวกับหัวข้อ    
คัดสรรในสาขาวิชาชีววิทยาโดยนักศึกษาชั้นปีท่ี 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 : รายวิชาท่ีสาขาก าหนดและ 104392 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ     
เต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหา

สถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพและการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การ สัมภาษณ์ และ สัมมนาสห กิจ ศึกษาห ลั งก ลับจากสถาน
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  บทน าสู่โลกฟิสิกส์           2(2-0-4) 
            (Introduction to Physics World) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชานี้จะอธิบายในภาพกว้างเกี่ยวกับแขนงต่าง  ๆ
ของฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์พลังงานสูง ฟิสิกส์ของสารควบแน่น ฟิสิกส์
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ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์วัสดุ ชีวฟิสิกส์ ทัศนศาสตร์และเทคโนโล ยี
เลเซอร์ และ/หรือ แขนงอื ่นๆที ่น ่าสนใจ รวมถึงการบรรยาย
ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความ
พร้อมและเลือกแขนงฟิสิกส์ท่ีเหมาะสมแก่นักศึกษาต่อไป 
 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 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1      3(3-0-6) 
           (Mathematics for Physicists I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิเคราะห์ขนาดและวีธีการประมาณค่า แคลคูลัส
ของเวกเตอร์ จ านวนเชิงซ้อน 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 
 หัวข้อท่ีรายวิชาน้ีครอบคลุม คือ กฎการเคลื่อนท่ีของ     
นิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  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 
 หัวข้อท่ีรายวิชาน้ีครอบคลุม คือ แรงและสนามไฟฟ้า 
ศักย์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แรงและสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์เชิง
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 กลศาสตร์และความร้อน หรือเรียน
ควบคู่กับ 105111 กลศาสตร์และความร้อน หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
กลศาสต ร์และความ ร้อน   และ เพื่ อป ระสบการณ์ ด้ านการ
ทดลอง  จะต้องท าการทดลองทางด้านกลศาสตร์  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 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน 
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน  แต่
ทดลองในเรื่อง ไฟฟ้า แม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์  
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) 

ส าหรับนักฟิสิกส์  
(Basic Computer Programming for Physicists )      

วิชาบังคับก่อน : 105112 ไฟฟ้าแม่เหล ็กและฟ ิส ิกส ์ย ุคใหม่ 
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
ข้อมูล เมทริกซ์ การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข 
สมการอน ุพ ันธ ์แบบปกต ิ สมการอน ุพ ันธ ์ย ่อย ต ัวอย ่างการ
ประย ุกต ์ใช ้งานทางฟ ิส ิกส ์ในการหาค 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 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2      3(3-0-6) 
           (Mathematics for Physicists II)  
วิชาบังคับก่อน : 105108 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1 
 ปริภูม ิเวกเตอร์เชิงเส้น , ฟังก์ชันพิเศษ ,  ฟังก์ชันของ
จ านวนเชิงซ้อน, 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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของ
วิชากลศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ กลศาสตร์แบบนิวตัน 
และกฎการอนุรักษ์ การแกว่งกวัด ความโน้มถ่วง การเคลื่อนท่ี
ภายใต้แรงสู่ศูนย์กลาง พลศาสตร์ของระบบหลายอนุภาค การ
เคลื่อนท่ีในกรอบอ้างอิงท่ีไม่เฉื่อย  
 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 
 รายวิชาน้ีเป็นภาคขยายของวิชากลศาสตร์ 1 ซ่ึงจะ
ครอบคลุมเน้ือหา พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง การส่ันแบบควบคู่ 
กลศาสตร์ของระบบต่อเน่ือง สมการคลื่น การกระเจิง พลศาสตร์
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ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์วัสดุ ชีวฟิสิกส์ ทัศนศาสตร์และเทคโนโล ยี
เลเซอร์ และ/หรือ แขนงอื ่นๆที ่น ่าสนใจ รวมถึงการบรรยาย
ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความ
พร้อมและเลือกแขนงฟิสิกส์ท่ีเหมาะสมแก่นักศึกษาต่อไป 
 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 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1      3(3-0-6) 
           (Mathematics for Physicists I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิเคราะห์ขนาดและวีธีการประมาณค่า แคลคูลัส
ของเวกเตอร์ จ านวนเชิงซ้อน 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 
 หัวข้อท่ีรายวิชาน้ีครอบคลุม คือ กฎการเคลื่อนท่ีของ     
นิวตัน งานและพลังงาน การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  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 
 หัวข้อท่ีรายวิชาน้ีครอบคลุม คือ แรงและสนามไฟฟ้า 
ศักย์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แรงและสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์เชิง
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 กลศาสตร์และความร้อน หรือเรียน
ควบคู่กับ 105111 กลศาสตร์และความร้อน หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
กลศาสตร์และความร้อน   และ เพื่ อป ระสบการณ์ ด้ านการ
ทดลอง  จะต้องท าการทดลองทางด้านกลศาสตร์  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 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน 
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน  แต่
ทดลองในเรื่อง ไฟฟ้า แม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์  
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) 

ส าหรับนักฟิสิกส์  
(Basic Computer Programming for Physicists )      

วิชาบังคับก่อน : 105112 ไฟฟ้าแม่เหล ็กและฟ ิส ิกส ์ย ุคใหม่ 
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
ข้อมูล เมทริกซ์ การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข 
สมการอน ุพ ันธ ์แบบปกต ิ สมการอน ุพ ันธ ์ย ่อย ต ัวอย ่างการ
ประย ุกต ์ใช ้งานทางฟ ิส ิกส ์ในการหาค 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 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 2      3(3-0-6) 
           (Mathematics for Physicists II)  
วิชาบังคับก่อน : 105108 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1 
 ปริภูม ิเวกเตอร์เชิงเส้น , ฟังก์ชันพิเศษ ,  ฟังก์ชันของ
จ านวนเชิงซ้อน, 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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของ
วิชากลศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ กลศาสตร์แบบนิวตัน 
และกฎการอนุรักษ์ การแกว่งกวัด ความโน้มถ่วง การเคลื่อนท่ี
ภายใต้แรงสู่ศูนย์กลาง พลศาสตร์ของระบบหลายอนุภาค การ
เคลื่อนท่ีในกรอบอ้างอิงท่ีไม่เฉื่อย  
 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 
 รายวิชาน้ีเป็นภาคขยายของวิชากลศาสตร์ 1 ซ่ึงจะ
ครอบคลุมเน้ือหา พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง การส่ันแบบควบคู่ 
กลศาสตร์ของระบบต่อเน่ือง สมการคล่ืน 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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของ
วิชาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี ้ ไฟฟ้าสถิตย์ 
สนามไฟฟ้าในตัวกลาง แม่เหล็กสถิตย์ สนามแม่เหล็กในตัวกลาง 
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 
 รายวิชานี้เป็นภาคขยายของวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ซึ่งจะ
ครอบคลุมเนื้อหา ศักย์และสนาม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่อน าคลื่น 
โพรงเรโซแนนซ์ พลศาสตร์ไฟฟ ้าเบื ้อ งต ้น  และ การแผ่ร ังสี
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 
 ห ัวข ้อ ที ่ร ายว ิชา นี ้ครอบคล ุม  ค ือ  กฎทางเทอร ์โม
ไดนามิกส์ เครื่องจักรกลและเครื่องท าความเย็น เงื่อนไขของการ
เกิดสถานะสมดุล ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เอนโทรปี พลังงานอิสระ
หรือพลังงานศักย์ทางเทอร์โมไดนามิกส์อื่น ๆ การเปลี่ยนสถานะ 
และบทน าสู่กลศาสตร์สถิติ 
 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 
 หัวข้อที่รายวิชานี้ครอบคลุม คือ การกวัดแกว่ง การ
วิเคราะห์ฟูริเยร์ สมการคลื่น คลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาว คลื่น
แม ่เหล ็ก ไฟฟ ้า การสะท ้อน การห ัก 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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง 
ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับวิชากลศาสตร์ 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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง 
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 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 

 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้เบื ้องต้นของกลศาสตร์
ควอนตัม รากฐานการทดลองของกลศาสตร์ควอนตัม จะถูกสรวจ
ในเชิงลึก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ สมการชโรดิงเจอร์ ฟังก์ชัน
คลื่น ตัวด าเนินการพีชคณิต ปริภูมิฮิลเบิร์ต สถานะลักษณะเฉพาะ 
และ ค่าลักษณะเฉพาะ   โจทย์ปัญหาอย่างง่ายเช่น บ่อศักย์ 
ก าแพงศักย์  การส่งผ่านและการสะท้อน การทะลุทะลวง ตัวสั่น
ฮาร์มอนิกในหน่ึงมิติ  
 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, one-
dimensional harmonic oscillator . 
 
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 2       4(4-0-8) 
           (Quantum Mechanics II) 
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะเป็นส่วนขยายของวิชากลศาสตร์ควอนตัม 
1 ครอบคลุมหัวข้อดังนี้ สปิน คู่ควบของสปินกับออร์บิทอล และ
ผลรวมของโมเมนตัมเชิงมุม อะตอมไฮโดรเจน สถานะของอนุภาค
ท่ีเหมือนกัน 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. 



114 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แบบลากรองจ์ พลศาสตร์แบบแฮมิลตัน การส่ันแบบไม่เชิงเส้น 
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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของ
วิชาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี ้ ไฟฟ้าสถิตย์ 
สนามไฟฟ้าในตัวกลาง แม่เหล็กสถิตย์ สนามแม่เหล็กในตัวกลาง 
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 
 รายวิชานี้เป็นภาคขยายของวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ซึ่งจะ
ครอบคลุมเนื้อหา ศักย์และสนาม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่อน าคลื่น 
โพรงเรโซแนนซ์ พลศาสตร์ไฟฟ ้าเบื ้อ งต ้น  และ การแผ่ร ังสี
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 
 ห ัวข ้อ ที ่ร ายว ิชา นี ้ครอบคล ุม  ค ือ  กฎทางเทอร ์โม
ไดนามิกส์ เครื่องจักรกลและเครื่องท าความเย็น เงื่อนไขของการ
เกิดสถานะสมดุล ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เอนโทรปี พลังงานอิสระ
หรือพลังงานศักย์ทางเทอร์โมไดนามิกส์อื่น ๆ การเปลี่ยนสถานะ 
และบทน าสู่กลศาสตร์สถิติ 
 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 
 หัวข้อที่รายวิชานี้ครอบคลุม คือ การกวัดแกว่ง การ
วิเคราะห์ฟูริเยร์ สมการคลื่น คลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาว คลื่น
แม ่เหล ็ก ไฟฟ ้า การสะท ้อน การห ัก 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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง 
ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับวิชากลศาสตร์ 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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง 
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 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 

 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้เบื ้องต้นของกลศาสตร์
ควอนตัม รากฐานการทดลองของกลศาสตร์ควอนตัม จะถูกสรวจ
ในเชิงลึก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ สมการชโรดิงเจอร์ ฟังก์ชัน
คลื่น ตัวด าเนินการพีชคณิต ปริภูมิฮิลเบิร์ต สถานะลักษณะเฉพาะ 
และ ค่าลักษณะเฉพาะ   โจทย์ปัญหาอย่างง่ายเช่น บ่อศักย์ 
ก าแพงศักย์  การส่งผ่านและการสะท้อน การทะลุทะลวง ตัวสั่น
ฮาร์มอนิกในหน่ึงมิติ  
 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, one-
dimensional harmonic oscillator . 
 
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 2       4(4-0-8) 
           (Quantum Mechanics II) 
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะเป็นส่วนขยายของวิชากลศาสตร์ควอนตัม 
1 ครอบคลุมหัวข้อดังนี้ สปิน คู่ควบของสปินกับออร์บิทอล และ
ผลรวมของโมเมนตัมเชิงมุม อะตอมไฮโดรเจน สถานะของอนุภาค
ท่ีเหมือนกัน 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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง 
เกี ่ยวกับหัวข้อในเรื่อง วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์
สสารควบแน่น และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค 
 This course covers the higher level 
experiments in electronics and circuits, condensed 
matter physics and nuclear and particle physics . 
 
105493 สัมมนาฟิสิกส์      2(2-0-12) 
            (Physics Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะให้พื้นฐานในการสื่อสารในแง่การน าเสนอ
ผลงานวิชาการทางฟิส ิกส์ น ักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝ ึกห ัดการ
เตรียมการและการน าเสนอบทความทางฟิสิกส์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ภายใต้การชี้แนะจากอาจารย์ผู้ควบคุม 
 Students give conference-style talks, short oral 
presentations of physics topics, to their peers in 
English.   The instructor facilitates the seminars and 
advises students on how to design and deliver effective 
presentations. 
 
105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น       4(4-0-8) 
            (Introduction to Astronomy) 
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี ้เป็นขั ้นแนะน าของแขนงวิชาดาราศาสตร์ 
หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย การน าทางโดยใช้ดวงดาว กล้อง

โทรทรรศน์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์และคุณสมบัติของดาวฤกษ์ 
กระจุกดาว สสารระหว่างดวงดาว ทางช้างเผือก กาแลกซีและ   
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. 
 
105261 ทัศนศาสตร์        4(4-0-8) 
            (Optics) 
วิชาบังคับก่อน : 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่ 
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี ้เป็นขั ้นแนะน าของแขนงวิชาดาราศาสตร์ 
หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย การน าทางโดยใช้ดวงดาว กล้อง
โทรทรรศน์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ และคุณสมบัติของดาวฤกษ์ 
กระจุกดาว สสารระหว่างดวงดาว ทางช้างเผือก กาแลกซีและ   
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.  
 
105303 ฟิสิกส์เชิงค านวณเบื้องต้น       4(4-0-8) 
           (Introduction to Computational Physics)  
วิชาบังคับก่อน : 105201 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักฟิสิกส์ และ 105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 
 รายวิชานี้แนะน าเทคนิคและการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์เชิง
ค านวณ หัวข้อท่ีครอบคลุมประกอบด้วย พื้นฐานของเครือข่ายการ
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ค านวณ การค านวณและโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์และตัวเลข การ
โปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ 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. 
 
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ        4(4-0-8) 
 (Statistical Physics) 
วิชาบังคับก่อน : 105215 ฟิสิกส์ความร้อน และ 105221 
กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เนื ้อหาประกอบด้วย  การทบทวนอ ุณหพลศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ สมมุติฐานของกลศาสตร์สถิติ 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. 
 
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น       4(2-6-4) 
            (Basic Electronics)     
วิชาบังคับก่อน : 105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 

 รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาที ่เป็นความรู ้พื ้นฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งประกอบด้วยแบบจ าลองทางกายภาพของ
อ ุปกรณ ์สารกึ ่งต ัวน า  เช ่น  ไดโอด  มอสทรานซิส เตอร ์ และ
ทรานซิสเตอร์รอยต่อสองขั ้ว เป็นต้น รวมทั้งการวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว 
ครอบคลุมท้ังวงจรอนาลอกและดิจิตอล 
 This is an introductory course on electronics . 
Topics include: basic physical models of the operation 
of semiconductor devices such as diodes, MOS 
transistors, and bipolar junction transistors will be 
presented including the analysis and design of 
important circuits that utilize these devices covering 
both analog and digital circuits . 
 
105331  ทฤษฎีสัมพัทธภาพเบื้องต้น           4(4-0-8) 
            (Introduction to Relativity) 
วิชาบังคับก่อน : 105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 กรอบอ้างอิง, การแปลงแบบกาลิเลียน , สมมุติฐานของ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ, การแปลงแบบลอเรนซ์, ความพร้อมกัน, 
ความสัมพ ัทธ์ของเวลา , ความยาวสัมพ ัทธ์, การแปลงความ       
เร็ว,  ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ของแสง, โมเมนตัมและพลังงานใน
ทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษ ,  การใช้เวกเตอร์สี่มิติในการแก้ปํญหา
กลศาสตร ์เช ิงส ัมพ ัท ธภ าพ , เทน เซอ ร ์, สม การสน ามขอ ง
ไอน์สไตน์  หลักการสมมูลในทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัว่ไป 
 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 . 
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105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1         2(0-6-1) 
           (Advanced Physics Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 หรือ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง 
เกี ่ยวกับหัวข้อในเรื่อง วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์
สสารควบแน่น และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค 
 This course covers the higher level 
experiments in electronics and circuits, condensed 
matter physics and nuclear and particle physics . 
 
105493 สัมมนาฟิสิกส์      2(2-0-12) 
            (Physics Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะให้พื้นฐานในการสื่อสารในแง่การน าเสนอ
ผลงานวิชาการทางฟิส ิกส์ น ักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝ ึกห ัดการ
เตรียมการและการน าเสนอบทความทางฟิสิกส์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ภายใต้การชี้แนะจากอาจารย์ผู้ควบคุม 
 Students give conference-style talks, short oral 
presentations of physics topics, to their peers in 
English.   The instructor facilitates the seminars and 
advises students on how to design and deliver effective 
presentations. 
 
105233 ดาราศาสตร์เบ้ืองต้น       4(4-0-8) 
            (Introduction to Astronomy) 
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี ้เป็นขั ้นแนะน าของแขนงวิชาดาราศาสตร์ 
หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย การน าทางโดยใช้ดวงดาว กล้อง

โทรทรรศน์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์และคุณสมบัติของดาวฤกษ์ 
กระจุกดาว สสารระหว่างดวงดาว ทางช้างเผือก กาแลกซีและ   
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. 
 
105261 ทัศนศาสตร์        4(4-0-8) 
            (Optics) 
วิชาบังคับก่อน : 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่ 
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี ้เป็นขั ้นแนะน าของแขนงวิชาดาราศาสตร์ 
หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย การน าทางโดยใช้ดวงดาว กล้อง
โทรทรรศน์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ และคุณสมบัติของดาวฤกษ์ 
กระจุกดาว สสารระหว่างดวงดาว ทางช้างเผือก กาแลกซีและ   
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.  
 
105303 ฟิสิกส์เชิงค านวณเบื้องต้น       4(4-0-8) 
           (Introduction to Computational Physics)  
วิชาบังคับก่อน : 105201 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักฟิสิกส์ และ 105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 
 รายวิชานี้แนะน าเทคนิคและการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์เชิง
ค านวณ หัวข้อท่ีครอบคลุมประกอบด้วย พื้นฐานของเครือข่ายการ
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ค านวณ การค านวณและโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์และตัวเลข การ
โปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ 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. 
 
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ        4(4-0-8) 
 (Statistical Physics) 
วิชาบังคับก่อน : 105215 ฟิสิกส์ความร้อน และ 105221 
กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เนื ้อหาประกอบด้วย  การทบทวนอ ุณหพลศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ สมมุติฐานของกลศาสตร์สถิติ 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. 
 
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น       4(2-6-4) 
            (Basic Electronics)     
วิชาบังคับก่อน : 105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 

 รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาที ่เป็นความรู ้พื ้นฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งประกอบด้วยแบบจ าลองทางกายภาพของ
อ ุปกรณ ์สารกึ ่งต ัวน า  เช ่น  ไดโอด  มอสทรานซิส เตอร ์ และ
ทรานซิสเตอร์รอยต่อสองขั ้ว เป็นต้น รวมทั้งการวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว 
ครอบคลุมท้ังวงจรอนาลอกและดิจิตอล 
 This is an introductory course on electronics . 
Topics include: basic physical models of the operation 
of semiconductor devices such as diodes, MOS 
transistors, and bipolar junction transistors will be 
presented including the analysis and design of 
important circuits that utilize these devices covering 
both analog and digital circuits . 
 
105331  ทฤษฎีสัมพัทธภาพเบื้องต้น           4(4-0-8) 
            (Introduction to Relativity) 
วิชาบังคับก่อน : 105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 กรอบอ้างอิง, การแปลงแบบกาลิเลียน , สมมุติฐานของ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ, การแปลงแบบลอเรนซ์, ความพร้อมกัน, 
ความสัมพ ัทธ์ของเวลา , ความยาวสัมพ ัทธ์, การแปลงความ       
เร็ว,  ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ของแสง, โมเมนตัมและพลังงานใน
ทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษ ,  การใช้เวกเตอร์สี่มิติในการแก้ปํญหา
กลศาสตร ์เช ิงส ัมพ ัท ธภ าพ , เทน เซอ ร ์, สมการสน ามขอ ง
ไอน์สไตน์  หลักการสมมูลในทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัว่ไป 
 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 . 
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105343 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอนและ           4(4-0-8) 
การใช้ประโยชน์         

           (Synchrotron Light Source and Applications ) 
วิชาบังคับก่อน : 105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้เกี ่ยวข้องกับฟิสิกส์และเทคโนโลยีของแสง
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 ว ิช า นี ้เป ็น บ ทน าสู ่ฟ ิส ิก ส ์ข อ งสสารควบ แน ่น
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ แถบพลังงานของอิเล็กตรอน อนุภาค
คล้ายอิเล็กตรอน คลื่นคลาสสิคในสสาร คลื่นควอนตัม อันตรกริยา
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 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าเบื้องต้น      4(4-0-8) 
            (Introduction to Semiconductor Physics) 
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น  โครงสร้างแถบพลังงาน 
มวลยังผล ความเข้มข้นของสิ่งเจือปนและพาหะ ปรากฏการณ์
ฮอลล์ สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงแสง รอยต่อ p-n ทรานซิสเตอร์ 
โครงสร้างจ ากัดมิติ  
 Solid state physics,  band structure, effective 
mass, impurities and carrier concentration, Hall effect, 
electrical properties, optical properties, p-n junction, 
transistors, low-dimensional structures. 
 
105355 สภาพน ายวดยิ่งเบื้องต้น       4(4-0-8) 
            (Introduction to Superconductivity)  
วิชาบังคับก่อน : 105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น หรือ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เน้ือหาในวิชาน้ีเน้นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาของ
สภาพน ายิ ่งยวด และบทน าของทฤษฎีบีซีเอส หัวเรื ่องที ่เรียน
รวมถึงทฤษฎีกินส์เบิร์กแลนเดา ตัวน ายิ่งยวดแบบ 1 และ แบบ 2 
ปรากฏการณ์โจเซฟสัน พื้นฐานทฤษฎีบีซีเอส และบทน าสู่สภาพ
น ายิ่งยวดไม่ตามแบบแผน 
 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 
 กลศาสตร์ควอนตัมและโครงสร้างอะตอม  พันธะและ
โครงสร้างแถบพลังงาน  พื้นผิววิทยาส าหรับวัสดุนาโนการศึกษา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน  การเตรียมฟิล์มบาง  นาโนลิโท
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กราฟฟี  การสังเคราะห์อนุภาคนาโนและการจัดเรียงตัวเอง  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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้เบื้องต้นในการค้นพบท่ี
ส าค ัญ ในสาขาฟ ิส ิกส ์น ิว เคล ียร ์และอน ุภาคโดยการต ิดตาม
ประวัติศาสตร์ของการพัฒนาในสาขาน้ี หัวข้อจะครอบคลุมเนื้อหา
ซึ่งเริ ่มจากแบบจ าลองของทอมสันจนถึงแบบจ าลองควาร์ก การ
พัฒนาของแบบจ าลองทางนิวเคลียร์ เมซอน และ บารีออนเอ็ก    
โซติก ฮาดรอน แรงชนิดต่าง ๆ  และการรวมกันของอันตรกิริยา    
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 

 รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง 
เกี ่ยวกับบางหัวข้อในเรื ่อง คลื ่นและทัศนศาสตร์ ฟ ิสิกส์สสาร
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 น ิง โพ รบ ไม โค รส โก ป ี  อ ิเล ็ก ต รอ น ไม โค ร        
สโกปี  ระบบวัดขนาดอนุภาคนาโน สมบัติทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิ
ต่ า  อิมพิแดนซ์สเปโตรสโกปี    สเปกโตรสโกปีส าหรับสารเฟร์โรอิ
เล็กตริกและเพียโซอิเล็กตริก การวัดสมบัติทางแม่เหล็กและแมก
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 ล ุม ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย  พื ้น ฐ า น ข อ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ หน่วยวัดทางฟิสิกส์ ทฤษฎี
จลนศาสตร์ของแก๊ส การไหลของแก๊สและการค านวณการกระจาย
ความดัน กระบวนการปลดปล่อยแก๊ส ปรากฏการณ์บนพื้นผิว การ
เกาะตัวแบบกายภาพและแบบเคมี การแพร่ของแก๊สในของแข็ง 
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105343 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอนและ           4(4-0-8) 
การใช้ประโยชน์         

           (Synchrotron Light Source and Applications ) 
วิชาบังคับก่อน : 105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้เกี ่ยวข้องกับฟิสิกส์และเทคโนโลยีของแสง
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 ว ิช า นี ้เป ็น บทน าสู ่ฟ ิส ิก ส ์ข อ งสสารควบ แน ่น
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ แถบพลังงานของอิเล็กตรอน อนุภาค
คล้ายอิเล็กตรอน คล่ืนคลาสสิคในสสาร คล่ืนควอนตัม อันตรกริยา
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 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าเบื้องต้น      4(4-0-8) 
            (Introduction to Semiconductor Physics) 
วิชาบังคับก่อน : 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น  โครงสร้างแถบพลังงาน 
มวลยังผล ความเข้มข้นของสิ่งเจือปนและพาหะ ปรากฏการณ์
ฮอลล์ สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงแสง รอยต่อ p-n ทรานซิสเตอร์ 
โครงสร้างจ ากัดมิติ  
 Solid state physics,  band structure, effective 
mass, impurities and carrier concentration, Hall effect, 
electrical properties, optical properties, p-n junction, 
transistors, low-dimensional structures. 
 
105355 สภาพน ายวดยิ่งเบื้องต้น       4(4-0-8) 
            (Introduction to Superconductivity)  
วิชาบังคับก่อน : 105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น หรือ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เน้ือหาในวิชาน้ีเน้นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาของ
สภาพน ายิ ่งยวด และบทน าของทฤษฎีบีซีเอส หัวเรื ่องที ่เรียน
รวมถึงทฤษฎีกินส์เบิร์กแลนเดา ตัวน ายิ่งยวดแบบ 1 และ แบบ 2 
ปรากฏการณ์โจเซฟสัน พื้นฐานทฤษฎีบีซีเอส และบทน าสู่สภาพ
น ายิ่งยวดไม่ตามแบบแผน 
 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 
 กลศาสตร์ควอนตัมและโครงสร้างอะตอม  พันธะและ
โครงสร้างแถบพลังงาน  พื้นผิววิทยาส าหรับวัสดุนาโนการศึกษา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน  การเตรียมฟิล์มบาง  นาโนลิโท
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กราฟฟี  การสังเคราะห์อนุภาคนาโนและการจัดเรียงตัวเอง  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 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้เบื้องต้นในการค้นพบท่ี
ส าค ัญ ในสาขาฟ ิส ิกส ์น ิว เคล ียร ์และอน ุภาคโดยการต ิดตาม
ประวัติศาสตร์ของการพัฒนาในสาขาน้ี หัวข้อจะครอบคลุมเนื้อหา
ซึ่งเริ ่มจากแบบจ าลองของทอมสันจนถึงแบบจ าลองควาร์ก การ
พัฒนาของแบบจ าลองทางนิวเคลียร์ เมซอน และ บารีออนเอ็ก    
โซติก ฮาดรอน แรงชนิดต่าง ๆ  และการรวมกันของอันตรกิริยา    
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 

 รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง 
เกี ่ยวกับบางหัวข้อในเรื ่อง คลื ่นและทัศนศาสตร์ ฟ ิสิกส์สสาร
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 น ิง โพ รบ ไม โค รส โก ป ี  อ ิเล ็ก ต รอ น ไม โค ร        
สโกปี  ระบบวัดขนาดอนุภาคนาโน สมบัติทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิ
ต่ า  อิมพิแดนซ์สเปโตรสโกปี    สเปกโตรสโกปีส าหรับสารเฟร์โรอิ
เล็กตริกและเพียโซอิเล็กตริก การวัดสมบัติทางแม่เหล็กและแมก
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 ล ุม ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย  พื ้น ฐ า น ข อ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ หน่วยวัดทางฟิสิกส์ ทฤษฎี
จลนศาสตร์ของแก๊ส การไหลของแก๊สและการค านวณการกระจาย
ความดัน กระบวนการปลดปล่อยแก๊ส ปรากฏการณ์บนพื้นผิว การ
เกาะตัวแบบกายภาพและแบบเคมี การแพร่ของแก๊สในของแข็ง 
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วัสด ุและอ ุปกรณ ์ของระบบส ุญญากาศ การตรวจสอบและ
กระบวนการท าความสะอาดขอ งพื ้น ผ ิวและก ้อนว ัสด ุ ส ูบ
สุญญากาศ มาตรวัด เครื ่องวิเคราะห์แก๊ส เครื ่องตรวจรอยรั ่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 
 วิชานี ้จะแนะน าพื ้นฐานจ า เป ็น ที ่เกี ่ย วข ้องก ับการ
ปลูกผลึกเป็นการศึกษาทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการปลูกผลึก
ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผลึกให้มีคุณภาพเพื่อที่ใช้ใน
เทคโนโลยีด้านต่างๆรวมไปถึงการศึกษาอุปกรณ์และเทคนิคท่ีใช้ใน
การปลูกผลึก 
 This course is intended to provide necessary 
background in the crystal growth area .  It covers 
nucleation, epitaxy, concepts of crystal growth 
phenomena, various theories and details of the crystal 
growth techniques.  Details of growth parameters of 
certain technologically important materials and their 
technical issues related to obtain device quality 

material is addressed.  The instrumentation aspects of 
crystal growth are also included . 
 
105455 ฟิสิกส์ของพื้นผิวเบื้องต้น       4(4-0-8) 
            (Introduction to Surface Physics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี ่ยวกับโครงสร้างทาง
อะตอมของพื ้นผิวและเครื ่องมือในการวัด อุณหพลศาสตร์ของ
พื ้นผิว การยึดติดทางกายภาพ การยึดติดทางเคมี สมบัติทาง
กายภาพของพื้นผิวหน้าของวัสดุ โครงสร้างผลึก และการเกิดผลึก 
อันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนและพื ้นผิว โครงสร้างทางทาง
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 กระบวนการปลูกฟิล์มบางและอีพิแทกซี กระบวนการผลิต
ฟิล์มบาง การตรวจวิเคราะห์ วิศวกรรมแลททิซ และ โครงสร้าง  
นาโนประดิษฐ์ คุณสมบัติเชิงกล ไฟฟ้า แม่เหล็ก และเชิงทัศน์ ของ
ฟิล์มบาง การประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ เก็บข้อมูล 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 
 รายวิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะน าการประยุกต์แนวคิด
ของฟ ิส ิก ส ์ก ับ ระบบทางช ีว ว ิทยา สาระห ล ัก  ๆ  โดย ทั ่ว ไป
ประกอบด้วย ความส าคัญของสัญญาณรบกวนและพลศาสตร์แบบ
สุ่มในระบบส่ิงมีชีวิต และการมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันระหว่างความ
กดดันเชิงวิวัฒนาการและกฎทางฟิสิกส์ ห ัวเรื ่องในรายวิชาน้ี
ครอบคลุม การกระเจิงระดับโมเลกุลกับการขนส่งข้ามเยื ่ อหุ ้ม
ชีวภาพ; สถิติของระบบสองหรือสองถึงสามสถานะ เช่น ช่องผ่าน
ของไอออน หรือ ปรากฏการณ์พันธะในเชิงชีวเคมี ; การเคลื่อนไหว
ขอ งแบ คท ีเร ีย ก ับ แบ บ จ าลอ งขอ งก าร เคลื ่อ น ที ่ข อ งส ัต ว ์ ; 
แบบจ าลองอย่างง่ายของการสื ่อสารระหว่างเซลและเครือข่าย
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 few-
state 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 ว ิช านี ้แนะน าแนวค ิดพื ้น ฐานของสารสน เทศ
ควอนตัมและการค านวณควอนตัมโดยเน้นสมบัติพิเศษของระบบ
ควอนตัมที่ต่างไปจากระบบคลาสสิคที่คู่กัน หัวข้อเฉพาะเจาะจง
ครอบคลุม ความพัวพันและความเชื ่อมโยงอาพันธ์ของระบบ
ควอนตัมอย่างง่าย; ความเป็นไปได้ของการมีคอมพิวเตอร์ควอนตัม
ในระดับอะตอม แสง กับระบบสสารควบแน่น และความท้าทายใน
เชิงทดลองในการพัฒนาไปสู่คอมพิวเตอร์ควอนตัม ; อัลกอริทึม
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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วัสด ุและอ ุปกรณ ์ของระบบส ุญญากาศ การตรวจสอบและ
กระบวนการท าความสะอาดขอ งพื ้น ผ ิวและก ้อนว ัสด ุ ส ูบ
สุญญากาศ มาตรวัด เครื ่องวิเคราะห์แก๊ส เครื ่องตรวจรอยรั ่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 
 วิชานี ้จะแนะน าพื ้นฐานจ า เป ็น ที ่เกี ่ย วข ้องก ับการ
ปลูกผลึกเป็นการศึกษาทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการปลูกผลึก
ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผลึกให้มีคุณภาพเพื่อที่ใช้ใน
เทคโนโลยีด้านต่างๆรวมไปถึงการศึกษาอุปกรณ์และเทคนิคท่ีใช้ใน
การปลูกผลึก 
 This course is intended to provide necessary 
background in the crystal growth area .  It covers 
nucleation, epitaxy, concepts of crystal growth 
phenomena, various theories and details of the crystal 
growth techniques.  Details of growth parameters of 
certain technologically important materials and their 
technical issues related to obtain device quality 

material is addressed.  The instrumentation aspects of 
crystal growth are also included . 
 
105455 ฟิสิกส์ของพื้นผิวเบื้องต้น       4(4-0-8) 
            (Introduction to Surface Physics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี ่ยวกับโครงสร้างทาง
อะตอมของพื ้นผิวและเครื ่องมือในการวัด อุณหพลศาสตร์ของ
พื ้นผิว การยึดติดทางกายภาพ การยึดติดทางเคมี สมบัติทาง
กายภาพของพื้นผิวหน้าของวัสดุ โครงสร้างผลึก และการเกิดผลึก 
อันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนและพื ้นผิว โครงสร้างทางทาง
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 กระบวนการปลูกฟิล์มบางและอีพิแทกซี กระบวนการผลิต
ฟิล์มบาง การตรวจวิเคราะห์ วิศวกรรมแลททิซ และ โครงสร้าง  
นาโนประดิษฐ์ คุณสมบัติเชิงกล ไฟฟ้า แม่เหล็ก และเชิงทัศน์ ของ
ฟิล์มบาง การประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ เก็บข้อมูล 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 
 รายวิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะน าการประยุกต์แนวคิด
ของฟ ิส ิก ส ์ก ับ ระบบทางช ีว ว ิทยา  สาระห ล ัก  ๆ  โดย ทั ่ว ไป
ประกอบด้วย ความส าคัญของสัญญาณรบกวนและพลศาสตร์แบบ
สุ่มในระบบส่ิงมีชีวิต และการมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันระหว่างความ
กดดันเชิงวิวัฒนาการและกฎทางฟิสิกส์ ห ัวเรื ่องในรายวิชาน้ี
ครอบคลุม การกระเจิงระดับโมเลกุลกับการขนส่งข้ามเยื ่ อหุ ้ม
ชีวภาพ; สถิติของระบบสองหรือสองถึงสามสถานะ เช่น ช่องผ่าน
ของไอออน หรือ ปรากฏการณ์พันธะในเชิงชีวเคมี ; การเคลื่อนไหว
ขอ งแบ คท ีเร ีย ก ับ แบ บ จ าลอ งขอ งก าร เคลื ่อ น ที ่ข อ งส ัต ว ์ ; 
แบบจ าลองอย่างง่ายของการสื ่อสารระหว่างเซลและเครือข่าย
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 few-
state 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 ว ิช านี ้แนะน าแนวค ิดพื ้น ฐานของสารสน เทศ
ควอนตัมและการค านวณควอนตัมโดยเน้นสมบัติพิเศษของระบบ
ควอนตัมที่ต่างไปจากระบบคลาสสิคที่คู่กัน หัวข้อเฉพาะเจาะจง
ครอบคลุม ความพัวพันและความเชื ่อมโยงอาพันธ์ของระบบ
ควอนตัมอย่างง่าย; ความเป็นไปได้ของการมีคอมพิวเตอร์ควอนตัม
ในระดับอะตอม แสง กับระบบสสารควบแน่น และความท้าทายใน
เชิงทดลองในการพัฒนาไปสู่คอมพิวเตอร์ควอนตัม ; อัลกอริทึม
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 
 เป็นรายวิชาที ่แนะน าวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีท่ี
เกี ่ย วข ้อ งก ับพล ังงานทดแทน ห ัวข ้อครอบคล ุม  ว ิธ ีก ารอ ัน
หลากหลายที่ใช้ในการใช้งานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานชีวมวล การผลิตพลังงานในอนาคตและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากมุมมองทางฟิสิกส์ 
 An introduction to the science and technology 
of renewable energy.  Topics include:  various 
approaches to harnessing solar, wind, geothermal and 
bio-energy are reviewed.    The outlook for future 
energy production and its environmental impact are 
discussed from a physicist’s viewpoint. 
 
105474 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เบื้องต้น       4(4-0-8) 
            (Introduction to Astrophysics) 
วิชาบังคับก่อน : 105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2 และ 105321 
กลศาสตร์ควอนตัม 2 
  รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู ้พื ้นฐานและและการ
พัฒนาล่าสุดของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดยครอบคลุมหัวข้อดัง น้ี 
ภาพรวมของสัมพ ัทธภาพพิเศษและสัมพ ัทธภาพทั ่วไป การ
ก่อก าเนิดของดาวฤกษ์ โครงสร้าง และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
ดาราจักร มหานวดารา รังสีพื ้นหลัง บิกแบง การขยายตัวของ
จักรวาล หลุมด า 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 
 เป็นรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาทางฟิสิกส์
และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการท าโครงวิจัยของ
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 
 เป็นรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาทางฟิสิกส์
และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการท าโครงวิจัยของ
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  
 รายวิชานี้สอนโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 
ความแตกต่างระหว่างบทคัดย่อ บทน า และบทสรุป การเขียน
วารสารเชิงวิชาการ วิทยานิพนธ์ การท าส่วนเอกสารอ้างอิง การ
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เรียบเรียนเนื้อหาใหม่ ขั ้นตอนการเขียนตั ้งแต่การเริ ่มรวบรวม
เน้ือหา โครงร่างของงานเขียน และการแก้ไขงานเขียน ในรายวิชา
จะมีการสอนเครื่องมือท่ีมีประโยชน์ต่อการเขียนด้วย 
 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 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสห
กิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู ้พื ้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน คุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและ
การเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื ่อสังคมการ
ท างาน การเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 

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 
 รายวิชาโครงงานนี้นักศึกษาเสนอหัวข้อทางฟิสิกส์ หรือ
งานประย ุกต ์ทางด ้านฟ ิส ิกส ์ โดยศ ึกษาค ้นคว ้าวรรณ กรรม 
วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง น าเสนอปากเปล่าและ
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) 
วิชาบังคับก่อน : 105391 เตรียมสหกิจศึกษา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ปฏ ิบ ัต ิงานและประย ุกต์ใช ้ความรู ้ที ่เร ียนในสาขาวิชาในการ
แก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ ่งขึ ้น และได้เพิ ่มทักษะและ
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105472 พลังงานทดแทน        4(4-0-8) 
            (Renewable Energy)  
วิชาบังคับก่อน : 105215 ฟิสิกส์ความร้อน หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นรายวิชาที ่แนะน าวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีท่ี
เกี ่ย วข ้อ งก ับพล ังงานทดแทน ห ัวข ้อครอบคล ุม  ว ิธ ีก ารอ ัน
หลากหลายที่ใช้ในการใช้งานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานชีวมวล การผลิตพลังงานในอนาคตและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากมุมมองทางฟิสิกส์ 
 An introduction to the science and technology 
of renewable energy.  Topics include:  various 
approaches to harnessing solar, wind, geothermal and 
bio-energy are reviewed.    The outlook for future 
energy production and its environmental impact are 
discussed from a physicist’s viewpoint. 
 
105474 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เบื้องต้น       4(4-0-8) 
            (Introduction to Astrophysics) 
วิชาบังคับก่อน : 105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2 และ 105321 
กลศาสตร์ควอนตัม 2 
  รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้พื ้นฐานและและการ
พัฒนาล่าสุดของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดยครอบคลุมหัวข้อดัง น้ี 
ภาพรวมของสัมพ ัทธภาพพิเศษและสัมพ ัทธภาพทั ่วไป การ
ก่อก าเนิดของดาวฤกษ์ โครงสร้าง และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
ดาราจักร มหานวดารา รังสีพื ้นหลัง บิกแบง การขยายตัวของ
จักรวาล หลุมด า 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 
 เป็นรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาทางฟิสิกส์
และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการท าโครงวิจัยของ
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 
 เป็นรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาทางฟิสิกส์
และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการท าโครงวิจัยของ
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  
 รายวิชานี้สอนโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 
ความแตกต่างระหว่างบทคัดย่อ บทน า และบทสรุป การเขียน
วารสารเชิงวิชาการ วิทยานิพนธ์ การท าส่วนเอกสารอ้างอิง การ
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เรียบเรียนเนื้อหาใหม่ ขั ้นตอนการเขียนตั ้งแต่การเริ ่มรวบรวม
เน้ือหา โครงร่างของงานเขียน และการแก้ไขงานเขียน ในรายวิชา
จะมีการสอนเครื่องมือท่ีมีประโยชน์ต่อการเขียนด้วย 
 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 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสห
กิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู ้พื ้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน คุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและ
การเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื ่อสังคมการ
ท างาน การเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 

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 
 รายวิชาโครงงานนี้นักศึกษาเสนอหัวข้อทางฟิสิกส์ หรือ
งานประย ุกต ์ทางด ้านฟ ิส ิกส ์ โดยศ ึกษาค ้นคว ้าวรรณ กรรม 
วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง น าเสนอปากเปล่าและ
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) 
วิชาบังคับก่อน : 105391 เตรียมสหกิจศึกษา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ปฏ ิบ ัต ิงานและประย ุกต์ใช ้ความรู ้ที ่เร ียนในสาขาวิชาในการ
แก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ ่งขึ ้น และได้เพิ ่มทักษะและ
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ประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ี
ปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา  
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 

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ท าการศึกษา
อิสระในหัวข้อที ่น ักศึกษาสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาโครงการวิจัย นักศึกษาต้องเขียนรายงานและเสนอผลงาน
ด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนโดยสาขาวิชา   

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 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ปฏ ิบ ัต ิงานและประย ุกต์ใช ้ความรู ้ที ่เร ียนในสาขาวิชาในการ
แก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ ่งขึ้น และได้เพิ ่มทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ี
ปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา  
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 การเจริญและการแพร่พันธ์ของ
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และปรสิต ก่อโรคท่ีเป็นปัญหาทาง
การแพทย์ กลไกการเกิดโรค อาการแสดงของโรค การติดเชื้อจาก
สัตว์มาสู่คน การท าให้ปลอดเชื้อ การท าลายเชื้อ ยาต้านจุลชีพ การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ การเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยเชื้อจุล
ชีพก่อโรค การตรวจวินิจ ฉัย หลักการตรวจและแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อจุลชีพ และการเสริ มสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติจากการท างานของระบบ
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 
โครงสร้างของจุลินทรีย์ เพื่ อ เสริมและประกอบ ความรู้ ในวิชา        
จุลชีววิทยาและภูมิ คุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ การย้อมสี เชื้อ
แบคทีเรีย เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีและ
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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ประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ี
ปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา  
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 

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ท าการศึกษา
อิสระในหัวข้อที ่น ักศึกษาสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาโครงการวิจัย นักศึกษาต้องเขียนรายงานและเสนอผลงาน
ด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการท่ีตั้งขึ้นโดยสาขาวิชา   

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 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ปฏ ิบ ัต ิงานและประย ุกต์ใช ้ความรู ้ที ่เร ียนในสาขาวิชาในการ
แก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ ่งขึ ้น และได้เพิ ่มทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ี
ปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา  
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 การเจริญและการแพร่พันธ์ของ
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และปรสิต ก่อโรคท่ีเป็นปัญหาทาง
การแพทย์ กลไกการเกิดโรค อาการแสดงของโรค การติดเชื้อจาก
สัตว์มาสู่คน การท าให้ปลอดเชื้อ การท าลายเชื้อ ยาต้านจุลชีพ การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ การเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยเชื้อจุล
ชีพ ก่อโรค การตรวจวิ นิจฉัย  หลักการตรวจและแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อจุลชีพ และการเสริ มสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติจากการท างานของระบบ
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 
โครงสร้างของจุลินทรีย์ เพื่ อ เสริมและประกอบ ความรู้ ในวิชา        
จุลชีววิทยาและภูมิ คุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ การย้อมสี เชื้อ
แบคทีเรีย เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีและ
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 
 โลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ การจัด
จ าแนกและการวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ 
จุลินทรีย์ท่ีมีบทบาทต่อพยาธิสภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
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 
 การทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาเพื่อเสริมประกอบ
ความรู้ในวิชาจุลชีววิทยา 

Laboratory experiments in microbiology to 
accompany microbiology course. 
 
108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข      4(4-0-8) 
 (Microbiology for Public Health)  
วิชาบ ังค ับก ่อน  : 104101 หล ักช ีวว ิทยา 1  และ  104102 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 การศึกษาเกี ่ยวกับจุลินทรีย ์ (แบคทีเรีย ไวรัส เชื ้อรา 
และปรสิต) ในการจัดจ าแนกการวิเคราะห์ชนิดและการควบคุม
จุลินทรีย์ ศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของ
ประเทศไทยและของโลก ในด้านการก่อพยาธิสภาพ ระบาดวิทยา 
การควบคุมป้องกัน และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข    1(0-3-0)
 (Microbiology for Public Health Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข หรือ
เรียนควบคู่กับ 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 
 ปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยา เพื่อเสริมและ
ประกอบความรู้ ในวิชาจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  
 
108301  จุลชีววิทยาทางการแพทย์       4(4-0-8) 

(Medical Microbiology) 
วิชาบ ังค ับก ่อน  : 104110 เซลล ์ว ิทยาพื ้นฐาน  และ104111 
ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 
 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ฟังไจ และ prion ที่มีความส าคัญ
ทางการแพทย์  โดยครอบคลุมถึงรูปร่างลักษณะ และคุณสมบัติท่ี
ส าคัญ วิธีการก่อโรค การติดต่อพาหะ แหล่งเพาะเชื้อนิ เวศวิทยา 
 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเชื ้อ หลักการของวิธีทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  หลักการของวิธีทดสอบความไวของ
เชื้อต่อยาต้านจุลชีพ การต้านยา การปฏิบัติปลอดเชื้อ บทบาทของ
จุลินทรีย์ประจ าถิ่นของมนุษย์ หลักการพัฒนาวัคซีน และชีวภัณฑ์
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
108302  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์      1(0-3-1) 
 (Medical Microbiology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 108301 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ หรือเรียน
ควบคู่กัน 
 ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะของแบคทีเรีย คลา
มีเดีย ริคเคทเซีย  ไวรัส และฟังไจท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์วิธี
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  และวิธีทดสอบความไว
ของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 
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108303 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ (3-3-7) 
 (Medical Immunology) 
วิชาบังค ับก่อน : 104110 เซลล์ว ิทยาพื ้นฐาน และ 104111      
ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 

ความรู้พื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและกลไก
ท่ีป้องกันร่างกายจากจุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน
ต่อสิ ่งแปลกปลอม และการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน  
และแอนติบอดี ศึกษากลไกการท าลายเนื้อเยื่อ โรคมะเร็ง ภาวะ
ภูมิไวเกิน โรคที่เกิดจากความผิด  ปกติทางภูมิคุ้มกันรวมทั้งโรค   
ออโตอิมมูน และโรคติดเชื้อส าคัญในปัจจุบันเช่น โรคเอดส์ โรค
ซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น การสร้างเสริมภูมิ
ต ้านทานของร่างกาย และเทคนิคใหม่ที ่ใช ้ความรู ้ทางวิทยา
ภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยและรักษาโรค 
 
109201 ชีวเคมี          4(4-0-8) 
 (Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ102105 เคมีอินทรีย์ 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์และออร์แกเนลล์ โครงสร้าง 
คุณสมบัติและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวเคลอิก วิตามิน และฮอร์โมน รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงของสารดังกล่าวในสิ่งมีชีวิตและปัจจัยควบคุมการ
เปลี่ยนแปลง 
 
109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก                   3(3-0-6) 
 (Biochemistry and Clinical Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน :  102111 เคมีพื้นฐาน 1, 102112 ปฏิบัติการเคมี 
                       พื้ นฐาน  1 , 104101  หลักชี ว วิทยา 1 และ 
                     104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ศึกษาการท างานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของสารอาหาร 
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลิอิค และการควบคุมเมตาบอ  
ลิซึม ความผิดปกติของเมตาบอลิซึม ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ 
และโรคทางพันธุกรรม 

109204 ปฏิบัติการชีวเคมี         1(0-3-0) 
 (Biochemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กัน หรือ 
                     โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การเตรียมสารประกอบชีวโมเลกุล การศึกษาโครงสร้าง
และคุณสมบัติของสารเหล่าน้ัน การศึกษาความเป็นพิษของสารบาง
ชนิดต่อสิ่ งมีชีวิต และการใช้เทคนิคท่ีทันสมัยในปัจจุบันในการ
วินิจฉัยโรคบางชนิด 
 
109206 ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก       1(0-3-0) 
             (Biochemistry and Clinical Biochemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิกหรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลิ นิก   เพื่ อ เสริมและ
ประกอบความรู้ในวิชาชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก 
 
109207 หลักชีวเคมี                    4(4-0-8) 
 (Principles of Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 102222 เคมีอินทรีย์ 2   
 สมบั ติกรด -เบส ของสารชีวโม เลกุ ล สมบั ติ ของน้ า 
โครงสร้างของกรดอะมิโน โปรตีนและปฏิกิริยาย่อยสลายกรดอะมิโน 
วัฏจักรยูเรีย  สมบัติของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ 
จลนพลศาตร์ของเอนไซม์ต่อตัวถูกย่อยตัวเดียวและตัวยับยั้งชนิด   
ต่าง ๆ การเร่งปฏิกิริยาโดยอัลโลสเตียริกเอนไซม์ หน้าท่ีของโค
เอนไซม์และโคแฟคเตอร์ โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของไขมัน ชนิด
และหน้าท่ีของไขมัน การสลายไขมันจากสารอาหารและการควบคุม
การสลายไขมันสะสมในร่างกาย กระบวนการบีตาออกซิเดชัน การ
สังเคราะห์ไขมันสะสม การสังเคราะห์โคเลสเตอรอล น้ าดี และ
ฮอร์โมนต่าง ๆ ท่ีสร้างจากโคเลสเตอรอล โครงสร้าง หน้าท่ีและสมบัติ
ทางเคมีของคาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน        
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตจากสารอาหาร วิถีไกลโคไลซิส วิถี
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108201 จุลชีววิทยา         4(4-0-8) 
 (Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 1 
 โลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ การจัด
จ าแนกและการวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ 
จุลินทรีย์ท่ีมีบทบาทต่อพยาธิสภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
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 
 การทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาเพื่อเสริมประกอบ
ความรู้ในวิชาจุลชีววิทยา 

Laboratory experiments in microbiology to 
accompany microbiology course. 
 
108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข      4(4-0-8) 
 (Microbiology for Public Health)  
วิชาบ ังค ับก ่อน  : 104101 หล ักช ีวว ิทยา 1  และ  104102 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 การศึกษาเกี ่ยวกับจุลินทรีย ์ (แบคทีเรีย ไวรัส เชื ้อรา 
และปรสิต) ในการจัดจ าแนกการวิเคราะห์ชนิดและการควบคุม
จุลินทรีย์ ศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของ
ประเทศไทยและของโลก ในด้านการก่อพยาธิสภาพ ระบาดวิทยา 
การควบคุมป้องกัน และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข    1(0-3-0)
 (Microbiology for Public Health Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข หรือ
เรียนควบคู่กับ 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 
 ปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยา เพื่อเสริมและ
ประกอบความรู้ ในวิชาจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 
 
108301  จุลชีววิทยาทางการแพทย์       4(4-0-8) 

(Medical Microbiology) 
วิชาบ ังค ับก ่อน  : 104110 เซลล ์ว ิทยาพื ้นฐาน  และ104111 
ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 
 เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ฟังไจ และ prion ที่มีความส าคัญ
ทางการแพทย์  โดยครอบคลุมถึงรูปร่างลักษณะ และคุณสมบัติท่ี
ส าคัญ วิธีการก่อโรค การติดต่อพาหะ แหล่งเพาะเชื้อนิ เวศวิทยา 
 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเชื ้อ หลักการของวิธีทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  หลักการของวิธีทดสอบความไวของ
เชื้อต่อยาต้านจุลชีพ การต้านยา การปฏิบัติปลอดเชื้อ บทบาทของ
จุลินทรีย์ประจ าถิ่นของมนุษย์ หลักการพัฒนาวัคซีน และชีวภัณฑ์
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
108302  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์      1(0-3-1) 
 (Medical Microbiology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 108301 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ หรือเรียน
ควบคู่กัน 
 ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะของแบคทีเรีย คลา
มีเดีย ริคเคทเซีย  ไวรัส และฟังไจท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์วิธี
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  และวิธีทดสอบความไว
ของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 
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108303 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ (3-3-7) 
 (Medical Immunology) 
วิชาบังค ับก่อน : 104110 เซลล์ว ิทยาพื ้นฐาน และ 104111      
ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 

ความรู้พื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและกลไก
ท่ีป้องกันร่างกายจากจุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน
ต่อสิ ่งแปลกปลอม และการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน  
และแอนติบอดี ศึกษากลไกการท าลายเนื้อเยื่อ โรคมะเร็ง ภาวะ
ภูมิไวเกิน โรคที่เกิดจากความผิด  ปกติทางภูมิคุ้มกันรวมทั้งโรค   
ออโตอิมมูน และโรคติดเชื้อส าคัญในปัจจุบันเช่น โรคเอดส์ โรค
ซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น การสร้างเสริมภูมิ
ต ้านทานของร่างกาย และเทคนิคใหม่ที ่ใช ้ความรู ้ทางวิทยา
ภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยและรักษาโรค 
 
109201 ชีวเคมี          4(4-0-8) 
 (Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ102105 เคมีอินทรีย์ 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์และออร์แกเนลล์ โครงสร้าง 
คุณสมบัติและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวเคลอิก วิตามิน และฮอร์โมน รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงของสารดังกล่าวในสิ่งมีชีวิตและปัจจัยควบคุมการ
เปลี่ยนแปลง 
 
109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก                   3(3-0-6) 
 (Biochemistry and Clinical Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน :  102111 เคมีพื้นฐาน 1, 102112 ปฏิบัติการเคมี 
                       พื้ นฐาน  1 , 104101  หลักชี ววิทยา 1 และ 
                     104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ศึกษาการท างานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของสารอาหาร 
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลิอิค และการควบคุมเมตาบอ  
ลิซึม ความผิดปกติของเมตาบอลิซึม ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ 
และโรคทางพันธุกรรม 

109204 ปฏิบัติการชีวเคมี         1(0-3-0) 
 (Biochemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กัน หรือ 
                     โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การเตรียมสารประกอบชีวโมเลกุล การศึกษาโครงสร้าง
และคุณสมบัติของสารเหล่าน้ัน การศึกษาความเป็นพิษของสารบาง
ชนิดต่อสิ่ งมีชีวิต และการใช้เทคนิคท่ีทันสมัยในปัจจุบันในการ
วินิจฉัยโรคบางชนิด 
 
109206 ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก       1(0-3-0) 
             (Biochemistry and Clinical Biochemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิกหรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลิ นิก   เพื่ อ เสริมและ
ประกอบความรู้ในวิชาชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก 
 
109207 หลักชีวเคมี                    4(4-0-8) 
 (Principles of Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 102222 เคมีอินทรีย์ 2   
 สมบั ติกรด -เบส ของสารชีวโม เลกุ ล สมบั ติ ของน้ า 
โครงสร้างของกรดอะมิโน โปรตีนและปฏิกิริยาย่อยสลายกรดอะมิโน 
วัฏจักรยูเรีย  สมบัติของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ 
จลนพลศาตร์ของเอนไซม์ต่อตัวถูกย่อยตัวเดียวและตัวยับยั้งชนิด   
ต่าง ๆ การเร่งปฏิกิริยาโดยอัลโลสเตียริกเอนไซม์ หน้าท่ีของโค
เอนไซม์และโคแฟคเตอร์ โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของไขมัน ชนิด
และหน้าท่ีของไขมัน การสลายไขมันจากสารอาหารและการควบคุม
การสลายไขมันสะสมในร่างกาย กระบวนการบีตาออกซิเดชัน การ
สังเคราะห์ไขมันสะสม การสังเคราะห์โคเลสเตอรอล น้ าดี และ
ฮอร์โมนต่าง ๆ ท่ีสร้างจากโคเลสเตอรอล โครงสร้าง หน้าท่ีและสมบัติ
ทางเคมีของคาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน        
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตจากสารอาหาร วิถีไกลโคไลซิส วิถี
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กลูโคนีโอเจเนซิส การควบคุมภาวะสมดุลของระดับน้ าตาลในเลือด  
วิถีเพนโตสฟอตเฟต ไกลโคจีโนไลซิสและไกลโคเจเนซิส การสร้าง
พลังงานในสภาวะมีออกซิเจนผ่านวัฏจักรเครปส์และกระบวนการ
หายใจของเซลล์ การสร้างพลังงานในสภาวะท่ีเซลล์ขาดออกซิเจน 
การควบคุมเมแทบอลิซึมของร่างกายในสภาวะขาดอาหาร การออก
ก าลังกายและโรคท่ีผิดปกติจากการท างานของเมแทบอลิซึมท่ีระดับ
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 co-
factors, structures and chemical properties of lipids, types 
and functions of lipids, degradation of dietary fats and 
control of degradation of storage fats,   beta-oxidation, 
lipid biosynthesis, biosynthesis of cholesterol, bile acids 
and cholesterol-derived hormones, structures, function 
and chemical properties of simple and complex 
carbohydrates, metabolism of ingested carbohydrates, 
glycolysis, gluconeogenesis, serum glucose homeostasis, 
pentose phosphate pathway glycogenolysis and 
glycogenesis, oxidative energy production via Kreb’s cycle 
and cellular respiration, energy production under oxygen 
depletion, metabolic control under starvation, exercise 
and metabolic diseases, and nutrients and nutrition 
 
109208 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี                      1(0-3-0) 
 (Principles of Biochemistry Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 109207 หลักชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กัน 

 ปฏิบัติการหลักชีวเคมีเป็นรายวิชาท่ีเรียนควบคู่กับรายวิชา
หลักชีวเคมี รายวิชาน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิธีการท่ีใช้ศึกษาชีวโมเลกุล 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาทางชีวเคมี ได้
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ และแปลผลการทดลองท่ีเกี่ยวกับการศึกษาทางชีวเคมี 
สามารถน าไปเชื่อมโยงกับทฤษฎี ท่ีได้เรียนมา  ตลอดจนเป็นการ
น าเสนอเทคนิควิธีการท่ีแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์
แขนงน้ี ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
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
เปล่ียนแปลงสารอาหารโดยตัวเร่งชีวภาพ กลไกการควบคุมปริมาณ 
การท าหน้าท่ีของสารต่าง ๆ ในร่างกาย สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
การควบคุมความสมดุลของเมทาบอลิซึมของร่างกาย การควบคุมการ
แสดงออกของยินส์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม หลักการและ
วิธีการศึกษาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางด้านการแพทย์ 
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109301 ชีวเคมีขั้นสูง         4(3-3-6) 
(Advanced Biochemistry)  

วิชาบังคับก่อน : 109207 หลักชีวเคมี 
 ทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติและหน้าท่ีทาง
ชีวภาพของชีวโมเลกุล กรดอะมิโน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และนิวคลี
โอไทด์  กระบวนการเมแทบอลิ ซึมของชีวโมเลกุลเหล่าน้ี เช่น 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของเอนไซม์ รวมท้ังจลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์ ท้ังในกรณี ท่ีมีสับเสรตมากกว่าหน่ึงตัวและอัลโลสเตริก 
เอนไซม์  กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  วัฏจักรกรด   
ซิตริก การหายใจระดับเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์แสง ปฏิกิริยา
การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ วิถีเพนโตสฟอสเฟต และการควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึม กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
และนิวคลีโอไทด์ รวมท้ังโครงสร้างและชนิดของกรดนิวคลีอิกในดีเอ็น
เอและอาร์ เอ็นเอ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
ประกอบด้วย การจ าลองตัวเอง การถอดรหัสทางพันธุกรรม การตัด
แต่งอาร์เอ็นเอ การแปลรหัสทางพันธุกรรม การปรับแต่งโปรตีน การ
ขดพับของโปรตีน และการส่งโปรตีนไปยังจุดเป้าหมาย การควบคุม
การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยโครงสร้างของโครมาติน การ
ควบคุมกระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม  การควบคุมหลัง
กระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม กระบวนการสลายของอาร์เอ็น
เอและโปรตีน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมประกอบด้วย การโคลนน่ิง
โมเลกุล การขยายจ านวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ การหาล าดับดี
เอ็นเอ การผลิตเรคคอมบิเนนโปรตีน และกระบวนการหาโครงสร้าง
โปรตีน ชนิดและหน้าท่ีโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์ รวมท้ังกลไกการ
ล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และปฏิบัติการในหัวข้อท่ีสอดคล้องกับ
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 น้ าและเกลือแร่การประเมินภาวะโภชนาการ การประยุกต์
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อย 
 
110101 กายวิภาคศาสตร์       3(3-0-6) 
 (Anatomy) 
วิชาบังคับก่อน :  104104 หลักชีววิทยา 1 และ  
                      104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ลักษณะของโครงสร้าง ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อ และ
อวัยวะของระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
หลอดเลือดและหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบ
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กลูโคนีโอเจเนซิส การควบคุมภาวะสมดุลของระดับน้ าตาลในเลือด  
วิถีเพนโตสฟอตเฟต ไกลโคจีโนไลซิสและไกลโคเจเนซิส การสร้าง
พลังงานในสภาวะมีออกซิเจนผ่านวัฏจักรเครปส์และกระบวนการ
หายใจของเซลล์ การสร้างพลังงานในสภาวะท่ีเซลล์ขาดออกซิเจน 
การควบคุมเมแทบอลิซึมของร่างกายในสภาวะขาดอาหาร การออก
ก าลังกายและโรคท่ีผิดปกติจากการท างานของเมแทบอลิซึมท่ีระดับ
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 co-
factors, structures and chemical properties of lipids, types 
and functions of lipids, degradation of dietary fats and 
control of degradation of storage fats,   beta-oxidation, 
lipid biosynthesis, biosynthesis of cholesterol, bile acids 
and cholesterol-derived hormones, structures, function 
and chemical properties of simple and complex 
carbohydrates, metabolism of ingested carbohydrates, 
glycolysis, gluconeogenesis, serum glucose homeostasis, 
pentose phosphate pathway glycogenolysis and 
glycogenesis, oxidative energy production via Kreb’s cycle 
and cellular respiration, energy production under oxygen 
depletion, metabolic control under starvation, exercise 
and metabolic diseases, and nutrients and nutrition 
 
109208 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี                      1(0-3-0) 
 (Principles of Biochemistry Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 109207 หลักชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กัน 

 ปฏิบัติการหลักชีวเคมีเป็นรายวิชาท่ีเรียนควบคู่กับรายวิชา
หลักชีวเคมี รายวิชาน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิธีการท่ีใช้ศึกษาชีวโมเลกุล 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาทางชีวเคมี ได้
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ และแปลผลการทดลองท่ีเกี่ยวกับการศึกษาทางชีวเคมี 
สามารถน าไปเชื่อมโยงกับทฤษฎี ท่ีได้เรียนมา  ตลอดจนเป็นการ
น าเสนอเทคนิควิธีการท่ีแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์
แขนงน้ี ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
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 
การท าหน้าท่ีของสารต่าง ๆ ในร่างกาย สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
การควบคุมความสมดุลของเมทาบอลิซึมของร่างกาย การควบคุมการ
แสดงออกของยินส์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม หลักการและ
วิธีการศึกษาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางด้านการแพทย์ 
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109301 ชีวเคมีขั้นสูง         4(3-3-6) 
(Advanced Biochemistry)  

วิชาบังคับก่อน : 109207 หลักชีวเคมี 
 ทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติและหน้าท่ีทาง
ชีวภาพของชีวโมเลกุล กรดอะมิโน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และนิวคลี
โอไทด์  กระบวนการเมแทบอลิ ซึมของชีวโมเลกุลเหล่าน้ี เช่น 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของเอนไซม์ รวมท้ังจลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์ ท้ังในกรณี ท่ีมีสับเสรตมากกว่าหน่ึงตัวและอัลโลสเตริก 
เอนไซม์  กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  วัฏจักรกรด   
ซิตริก การหายใจระดับเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์แสง ปฏิกิริยา
การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ วิถีเพนโตสฟอสเฟต และการควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึม กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
และนิวคลีโอไทด์ รวมท้ังโครงสร้างและชนิดของกรดนิวคลีอิกในดีเอ็น
เอและอาร์ เอ็นเอ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
ประกอบด้วย การจ าลองตัวเอง การถอดรหัสทางพันธุกรรม การตัด
แต่งอาร์เอ็นเอ การแปลรหัสทางพันธุกรรม การปรับแต่งโปรตีน การ
ขดพับของโปรตีน และการส่งโปรตีนไปยังจุดเป้าหมาย การควบคุม
การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยโครงสร้างของโครมาติน การ
ควบคุมกระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม  การควบคุมหลัง
กระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม กระบวนการสลายของอาร์เอ็น
เอและโปรตีน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมประกอบด้วย การโคลนน่ิง
โมเลกุล การขยายจ านวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ การหาล าดับดี
เอ็นเอ การผลิตเรคคอมบิเนนโปรตีน และกระบวนการหาโครงสร้าง
โปรตีน ชนิดและหน้าท่ีโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์ รวมท้ังกลไกการ
ล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และปฏิบัติการในหัวข้อท่ีสอดคล้องกับ
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 น้ าและเกลือแร่การประเมินภาวะโภชนาการ การประยุกต์
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อย 
 
110101 กายวิภาคศาสตร์       3(3-0-6) 
 (Anatomy) 
วิชาบังคับก่อน :  104104 หลักชีววิทยา 1 และ  
                      104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ลักษณะของโครงสร้าง ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อ และ
อวัยวะของระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
หลอดเลือดและหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบ
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ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบอวัยวะรับ
สัมผัสพิเศษ และความสัมพันธ์ของโครงสร้างทุกระบบต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
110102  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์       1(0-3-0) 
 (Anatomy Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน :  110101 กายวิภาคศาสตร์ หรือ ศึกษาควบคู่ 
                      กับ 110101 กายวิภาคศาสตร์ 
 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ เพื ่อ เสริมและประกอบ
ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ 
 
110103 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                 3(3-0-6) 
 (Basic Anatomy)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Pre-requisite : None  
 ศึกษาลักษณะโครงสร้าง หน้าที ่ ชนิดของเซลล์และ
เนื้อเยื ่อพื ้นฐาน และอวัยวะของระบบต่าง  ๆ ในร่างกาย ได้แก่ 
ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเล ือด ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบต่อม
ไร้ท่อ และความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของทุกระบบ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    
 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)  
วิชาบังคับก่อน : 110103 กายวิภาคศาสตร์พื ้นฐาน หรือศึกษา
ควบคู่กัน  
Pre-requisite : 110103 Basic Anatomy or concurrent  
 ปฏิบัต ิการกายวิภาคศาสตร์เพื ่อความเข้าใจความรู
พื ้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบต่าง  ๆ ของร่างกาย 
ได้แก่ ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 
ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบต่อม
ไร้ท่อ และความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของทุก ระบบ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 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 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน  
                      104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 
 รูปร่าง  ลักษณะโครงสร้าง   ส่วนประกอบของระบบ
ประสาท  ทั้งในระดับตาเปล่า และระดับกล้องจุลทรรศน์ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าท่ีของระบบประสาท 
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110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์      4(3-3-7) 
 (Human Anatomy And Physiology)   
ว ิช าบ ังค ับ ก ่อ น  :  104108 ห ล ัก ช ีว ว ิท ย า  2  แ ละ  104109  
                        ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
 ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์   เนื้อเยื่อ  อวัยวะ
และระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ การสร้างและซ่อมแซมอวัยวะ
ในการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทางด้านโครงสร้าง
และหน้าที่ตั ้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา กระบวนการเมตาบอลิซึม
และกลไกการปรับตัวให้อยู่ในภาวะสมดุลสรีรวิทยาของการออก
ก าลังกาย ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆการสาธิตและการ
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) 
วิชาบ ังค ับก ่อน  : 104104 หล ักช ีวว ิทยา 1  และ  104102  
                        ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ความรู ้พื ้นฐานทางด้านสรีรวิทยาโดยเน้นหน้าที ่การ
ท างานทุกระบบในร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และระบบ
สมดุลอุณหภูมิกาย รวมท้ังสรีรวิทยาการออกก าลังกาย  
 
 
 

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 

ศึกษาหน้าท่ีและกลไกการท างานพื้นฐานของระบบต่างๆ 
ในร่างกาย ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิกาย ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหารและเมทาบอลิซึม ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบประสาทยนต์ ระบบประสาทอัต
โนวัติ และระบบประสาทท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานขั้นสูง  

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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ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบอวัยวะรับ
สัมผัสพิเศษ และความสัมพันธ์ของโครงสร้างทุกระบบต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
110102  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์       1(0-3-0) 
 (Anatomy Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน :  110101 กายวิภาคศาสตร์ หรือ ศึกษาควบคู่ 
                      กับ 110101 กายวิภาคศาสตร์ 
 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ เพื ่อ เสริมและประกอบ
ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ 
 
110103 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                 3(3-0-6) 
 (Basic Anatomy)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Pre-requisite : None  
 ศึกษาลักษณะโครงสร้าง หน้าที ่ ชนิดของเซลล์และ
เนื้อเยื ่อพื ้นฐาน และอวัยวะของระบบต่าง  ๆ ในร่างกาย ได้แก่ 
ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเล ือด ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบต่อม
ไร้ท่อ และความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของทุกระบบ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    
 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)  
วิชาบังคับก่อน : 110103 กายวิภาคศาสตร์พื ้นฐาน หรือศึกษา
ควบคู่กัน  
Pre-requisite : 110103 Basic Anatomy or concurrent  
 ปฏิบัต ิการกายวิภาคศาสตร์เพื ่อความเข้าใจความรู
พื ้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบต่าง  ๆ ของร่างกาย 
ได้แก่ ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 
ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบต่อม
ไร้ท่อ และความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของทุก ระบบ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 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 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน  
                      104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 
 รูปร่าง  ลักษณะโครงสร้าง   ส่วนประกอบของระบบ
ประสาท  ทั้งในระดับตาเปล่า และระดับกล้องจุลทรรศน์ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าท่ีของระบบประสาท 
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110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์      4(3-3-7) 
 (Human Anatomy And Physiology)   
ว ิช าบ ังค ับ ก ่อ น  :  104108 ห ล ัก ช ีว ว ิท ย า  2  แ ละ  104109  
                        ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
 ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์   เนื้อเยื่อ  อวัยวะ
และระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ การสร้างและซ่อมแซมอวัยวะ
ในการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทางด้านโครงสร้าง
และหน้าที่ตั ้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา กระบวนการเมตาบอลิซึม
และกลไกการปรับตัวให้อยู่ในภาวะสมดุลสรีรวิทยาของการออก
ก าลังกาย ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆการสาธิตและการ
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) 
วิชาบ ังค ับก ่อน  : 104104 หล ักช ีวว ิทยา 1  และ  104102  
                        ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ความรู ้พื ้นฐานทางด้านสรีรวิทยาโดยเน้นหน้าที ่การ
ท างานทุกระบบในร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และระบบ
สมดุลอุณหภูมิกาย รวมท้ังสรีรวิทยาการออกก าลังกาย  
 
 
 

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 

ศึกษาหน้าท่ีและกลไกการท างานพื้นฐานของระบบต่างๆ 
ในร่างกาย ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิกาย ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหารและเมทาบอลิซึม ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบประสาทยนต์ ระบบประสาทอัต
โนวัติ และระบบประสาทท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานขั้นสูง  

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)  

วิชาบังคับก่อน : 111205 สรีรวิทยาพื้นฐาน หรือศึกษาควบคู่กัน
Pre-requisite : 111205 Basic Physiology or concurrent
 ปฏิบัต ิการสรีรวิทยาเพื ่อความเข้าใจความรูพื ้นฐาน
ทางด้านการควบคุมอุณหภูมิกาย การทดสอบการท างานของปอด 
การวัดอัตราชีพจรและความดันเลือด การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย การย่อยอาหารและการท างานของน้ าย่อย การหดตัวของ
กล้ามเน้ือโครงร่าง 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 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน  
                    :  104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 

ปรสิตที่มีความส าคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย  จ าพวกโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ รวมท้ัง
ศึกษาสัตว์อื ่นที่ก่อให้เกิดโรคในคนเกี ่ยวกับท้องถิ่นที่พบ  รูปร่าง
ลักษณะ  วงจรช ีวิต  ระบาดวิทยา  พยาธิก าเน ิด   พยาธิสภาพ 
ลักษณะทางคลินิก แนวทางในการวินิจฉัย การป้องกัน การควบคุม  
และการรักษา 

 
 
 
 

112302 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์         1(0-3-1) 
           (Medical Parasitology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  112301 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ หรือเรียน
ควบคู่กันปรสิตที่มีความส าคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย  จ าพวกโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ ใน
ด้านรูปร่างลักษณะ และการตรวจวินิจฉัยทางองปฏิบัติการ 
 
113201 เภสัชวิทยา                    4(4-0-8) 
 (Pharmacology)  
วิชาบังคับก่อน :  110101 กายวิภาคศาสตร์ 110102 ปฏิบัติการ
กายว ิภ าคศาสตร ์ 111101 สร ีรว ิทยา  111102 ปฏ ิบ ัต ิก าร
สรีรวิทยา 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก  109206 ปฏิบัติการ
ชีวเคมีและชีวเคมีคลีนิก 
 ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา แนวคิดพื้นฐานทางเภสัช
วิทยา เภสัชจลนศาสตร์ ปฏิกิริยาต่อกันของยา สารน้ า สารอาหาร 
ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย พิษและยาต้านพิษหลักการ
เลือกใช้ยาในโรคต่าง ๆ ตามกลุ่มพยาธิสภาพของร่างกาย ปัญหา
ซ่ึงเกิดจากการใช้ยา แนวทางแก้ไขและการป้องกัน  
 
113301 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1                   2(2-0-4) 
            (Medical Pharmacology I)  
วิชาบ ังค ับก ่อน   :  109202 ช ีว เคม ีทางการแพทย ์ 109205 
ปฏ ิบ ัต ิก ารช ีว เคม ีท างก ารแพ ทย ์  111203 สร ีร ว ิท ย าท าง
การแพทย์ 2 และ 111204 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์  
 หลักการใช้ยาเพื่อการรักษา ป้องกัน และวิเคราะห์โรค
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทั้งทางด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ โดยเน้นกลไกการออกฤทธ์ิ การตอบสนองของร่างกาย 
ประโยชน์ การเกิดพิษหรือฤทธิ์แทรกแซง การออกฤทธิ์ร่วมกันของ
ยาต่อร่างกาย กลุ่มยาส าคัญที่ศึกษาได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทออโตโนมิค  และออตาคอยด์ส 
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114141  พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา       3(3-0-6) 
            (Fundamental Sports Science) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 วัตถุประสงค์และประวัติของวิทยาศาสตร์การกีฬา สห
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
จิตวิทยาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา และการเป็นผู้ฝึกกีฬา ชีวกล
ศาสตร์ทางการกีฬา กีฬากับการแพทย์ โภชนศาสตร์การกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับ สหวิทยาการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

2. อธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
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  ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ า       2(1-3-4) 
 (Skills and Sports Science of Aquatic Sports) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาทางน้ า เช่น ว่ายน้ าท่า
สากล  ด าน้ า พายเรือ เป็นต้น การช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นขณะ
ประสบอุบัติเหตุทางน้ า การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาทางน้ า การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยใน
การว่ายน้ า อุปกรณ์กีฬาทางน้ า กติกา มารยาทในการแข่งขัน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาทางน้ า 
2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาทางน้ า 
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ า 
4. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ใช้กับกีฬา   

ทางน้ า 
5. สามารถเป็นกรรมการตัดสินกีฬาทางน้ า 

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 
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111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพื้นฐาน                  1(0-3-0) 
(Basic Physiology Laboratory)  

วิชาบังคับก่อน : 111205 สรีรวิทยาพื้นฐาน หรือศึกษาควบคู่กัน
Pre-requisite : 111205 Basic Physiology or concurrent
 ปฏิบัต ิการสรีรวิทยาเพื ่อความเข้าใจความรูพื ้นฐาน
ทางด้านการควบคุมอุณหภูมิกาย การทดสอบการท างานของปอด 
การวัดอัตราชีพจรและความดันเลือด การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย การย่อยอาหารและการท างานของน้ าย่อย การหดตัวของ
กล้ามเน้ือโครงร่าง 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 

ปรสิตที่มีความส าคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย  จ าพวกโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ รวมท้ัง
ศึกษาสัตว์อื ่นที่ก่อให้เกิดโรคในคนเกี ่ยวกับท้องถิ่นที่พบ  รูปร่าง
ลักษณะ  วงจรช ีวิต  ระบาดวิทยา  พยาธิก าเน ิด   พยาธิสภาพ 
ลักษณะทางคลินิก แนวทางในการวินิจฉัย การป้องกัน การควบคุม  
และการรักษา 

 
 
 
 

112302 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์         1(0-3-1) 
           (Medical Parasitology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  112301 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ หรือเรียน
ควบคู่กันปรสิตที่มีความส าคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย  จ าพวกโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ ใน
ด้านรูปร่างลักษณะ และการตรวจวินิจฉัยทางองปฏิบัติการ 
 
113201 เภสัชวิทยา                    4(4-0-8) 
 (Pharmacology)  
วิชาบังคับก่อน :  110101 กายวิภาคศาสตร์ 110102 ปฏิบัติการ
กายว ิภ าคศาสตร ์ 111101 สร ีรว ิทยา  111102 ปฏ ิบ ัต ิก าร
สรีรวิทยา 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก  109206 ปฏิบัติการ
ชีวเคมีและชีวเคมีคลีนิก 
 ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา แนวคิดพื้นฐานทางเภสัช
วิทยา เภสัชจลนศาสตร์ ปฏิกิริยาต่อกันของยา สารน้ า สารอาหาร 
ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย พิษและยาต้านพิษหลักการ
เลือกใช้ยาในโรคต่าง ๆ ตามกลุ่มพยาธิสภาพของร่างกาย ปัญหา
ซ่ึงเกิดจากการใช้ยา แนวทางแก้ไขและการป้องกัน  
 
113301 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1                   2(2-0-4) 
            (Medical Pharmacology I)  
วิชาบ ังค ับก ่อน   :  109202 ช ีว เคม ีทางการแพทย ์ 109205 
ปฏ ิบ ัต ิก ารช ีว เคม ีท างก ารแพ ทย ์  111203 สร ีร ว ิท ย าท าง
การแพทย์ 2 และ 111204 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์  
 หลักการใช้ยาเพ่ือการรักษา ป้องกัน และวิเคราะห์โรค
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทั้งทางด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ โดยเน้นกลไกการออกฤทธิ์ การตอบสนองของร่างกาย 
ประโยชน์ การเกิดพิษหรือฤทธิ์แทรกแซง การออกฤทธิ์ร่วมกันของ
ยาต่อร่างกาย กลุ่มยาส าคัญที่ศึกษาได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทออโตโนมิค  และออตาคอยด์ส 
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114141  พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา       3(3-0-6) 
            (Fundamental Sports Science) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 วัตถุประสงค์และประวัติของวิทยาศาสตร์การกีฬา สห
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
จิตวิทยาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา และการเป็นผู้ฝึกกีฬา ชีวกล
ศาสตร์ทางการกีฬา กีฬากับการแพทย์ โภชนศาสตร์การกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับ สหวิทยาการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

2. อธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
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  ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ า       2(1-3-4) 
 (Skills and Sports Science of Aquatic Sports) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาทางน้ า เช่น ว่ายน้ าท่า
สากล  ด าน้ า พายเรือ เป็นต้น การช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นขณะ
ประสบอุบัติเหตุทางน้ า การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาทางน้ า การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยใน
การว่ายน้ า อุปกรณ์กีฬาทางน้ า กติกา มารยาทในการแข่งขัน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาทางน้ า 
2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาทางน้ า 
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ า 
4. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ใช้กับกีฬา   

ทางน้ า 
5. สามารถเป็นกรรมการตัดสินกีฬาทางน้ า 

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 
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114143  ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภท      2(1-3-4) 
            แร็กเก็ต  
 (Skills and Sports Science of Racket Sports)       
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทแร็ กเก็ต เช่น 
เทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส สควอช เป็นต้น การประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเล่น
กีฬาประเภทแร็กเก็ต การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกัน
การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา สนามและอุปกรณ์
กีฬา กติกา มารยาทในการแข่งขัน วิธีการจัดการแข่งขัน และการ
ตัดสิน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทแร็กเก็ต 
2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภทแร็กเก็ต 
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทแร็กเก็ต 
4. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ใช้กับกีฬา

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. Describe and demonstrate skills in racket sports  
3. Organize racket sports events 
4. Integrate sports science principles to racket sports 
5. Officiate racket sports competitions 

 
114144  ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑา      2(1-3-4) 
             ประเภทลู่และลาน           
             (Skills and Sports Science of Track and Field) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกรีฑาประเภทลู่ เช่น การวิ่ง
ระยะสั้น ระยะกลาง  ระยะไกล และการวิ่งข้ามรั้ว และกรีฑ า
ประเภทลาน เช่น ทุ่มน้ าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดสูง เป็นต้น 
การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเล่นกรีฑาประเภทลู่และลาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
สนามและอุปกรณ์กีฬา กติกา มารยาทในการแข่งขัน วิธีการจัดการ
แข่งขัน และการตัดสิน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทลู่     
และลาน 

2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภทลู่และลาน 
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทลู่และลาน 
4. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ใช้กับกีฬา

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 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภททีม เช่น รักบี้ 
ฟุตบอล บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฮอกกี้  แฮนด์บอล    
ซอฟท์บอล ฟุตซอล เป็นต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาประเภททีม การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬา สนามและอุปกรณ์กีฬา กติกา มารยาทใน
การแข่งขัน วิธีการจัดการแข่งขัน และการตัดสิน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภททีม 
2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภททีม 
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภททีม 

4. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ใช้กับกีฬา
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 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบ
จังหวะ เช่น การเต้นแอโรบิค การเต้นลีลาศ เป็นต้น การประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่น
กีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา ชุด
และอุปกรณ์กีฬา กติกา มารยาทในการแข่งขัน และวิธีการจัดการ
แข่งขัน 
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114143  ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภท      2(1-3-4) 
            แร็กเก็ต  
 (Skills and Sports Science of Racket Sports)       
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทแร็ กเก็ต เช่น 
เทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส สควอช เป็นต้น การประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่น
กีฬาประเภทแร็กเก็ต การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกัน
การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา สนามและอุปกรณ์
กีฬา กติกา มารยาทในการแข่งขัน วิธีการจัดการแข่งขัน และการ
ตัดสิน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทแร็กเก็ต 
2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภทแร็กเก็ต 
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทแร็กเก็ต 
4. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ใช้กับกีฬา

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. Describe and demonstrate skills in racket sports  
3. Organize racket sports events 
4. Integrate sports science principles to racket sports 
5. Officiate racket sports competitions 

 
114144  ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑา      2(1-3-4) 
             ประเภทลู่และลาน           
             (Skills and Sports Science of Track and Field) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกรีฑาประเภทลู่ เช่น การวิ่ง
ระยะสั้น ระยะกลาง  ระยะไกล และการวิ่งข้ามรั้ว และกรีฑ า
ประเภทลาน เช่น ทุ่มน้ าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดสูง เป็นต้น 
การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเล่นกรีฑาประเภทลู่และลาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
สนามและอุปกรณ์กีฬา กติกา มารยาทในการแข่งขัน วิธีการจัดการ
แข่งขัน และการตัดสิน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทลู่     
และลาน 

2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภทลู่และลาน 
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทลู่และลาน 
4. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ใช้กับกีฬา

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 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภททีม เช่น รักบี้ 
ฟุตบอล บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฮอกกี้  แฮนด์บอล    
ซอฟท์บอล ฟุตซอล เป็นต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาประเภททีม การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬา สนามและอุปกรณ์กีฬา กติกา มารยาทใน
การแข่งขัน วิธีการจัดการแข่งขัน และการตัดสิน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภททีม 
2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภททีม 
3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภททีม 

4. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ใช้กับกีฬา
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 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบ
จังหวะ เช่น การเต้นแอโรบิค การเต้นลีลาศ เป็นต้น การประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่น
กีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา ชุด
และอุปกรณ์กีฬา กติกา มารยาทในการแข่งขัน และวิธีการจัดการ
แข่งขัน 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทกิจกรรม
ประกอบจังหวะ 

2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภทกิจกรรม
ประกอบจังหวะ 

3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ 
4. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ใช้กับกีฬา

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  สรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา       3(3-0-6) 
 (Exercise and Sports Physiology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 

ศึกษาการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบ
ประสาทและกล้ามเน้ือ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียน
เลือด ระบบเมทาบอลิซึม ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นต้น ท่ีเกิดขึ้นขณะออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา การปรับตัวจากการฝึก รวมท้ังปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
มีผลต่อการตอบสนองของร่างกายระหว่างการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายการท างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ขณะออก
ก าลังกายและขณะเล่นกีฬา 

2. อธิบายผลของการฝึกต่อการท างานของระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย 

3. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา เช่น 
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ภาวะขาดน้ า และผลของการฝึกต่อ
ปัจจัยดังกล่าว 

4. อธิบายความสัมพันธ์ของการท างานของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายขณะออกก าลังกาย และการปรับตัวของระบบต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นจากการฝึก 

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  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออกก าลังกาย     1(0-3-0) 
            และกีฬา     
 (Exercise and Sports Physiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 114243 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและ 

       กีฬา หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสรีรวิทยาของการออกก าลังกายเพื่อ

ความเข้าใจความสามารถของร่างกายในการสร้างพลังงานแบบใช้และ
ไม่ใช้ออกซิเจน การท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายขณะออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา รวมท้ังปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอบสนองของ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายต่อการออกก าลังกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. แสดงวิธีการวัดความสามารถของร่างกายในการสร้าง
พลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน 

2. เปรียบเทียบการท างานของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ
ระหว่างพักและขณะออกก าลังกาย 

3. เปรียบเทียบการท างานของระบบหัวใจและการไหลเวียน
เลือดระหว่างพักและขณะออกก าลังกาย 

4. เปรียบเทียบการท างานของระบบหายใจระหว่างพักและขณะ
ออกก าลังกาย 

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
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย การฝึกซ้อม และการแข่งขัน 
ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก การเรียนรู้ 
การรับรู้ แรงจูงใจ และสมรรถภาพทางกาย ความเครียด ความวิตก
กังวล การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล การฝึกสมาธิในการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขัน ความร่วมมือในทีมกีฬา เทคนิคการส่ือสาร 
การทดสอบ การวัดและการประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา การฝึก
ทักษะทางจิตวิทยา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬา 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทกิจกรรม
ประกอบจังหวะ 

2. อธิบายและสาธิตการฝึกทักษะชนิดกีฬาประเภทกิจกรรม
ประกอบจังหวะ 

3. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ 
4. สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ใช้กับกีฬา

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  สรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา       3(3-0-6) 
 (Exercise and Sports Physiology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 

ศึกษาการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบ
ประสาทและกล้ามเน้ือ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียน
เลือด ระบบเมทาบอลิซึม ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นต้น ท่ีเกิดขึ้นขณะออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา การปรับตัวจากการฝึก รวมท้ังปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
มีผลต่อการตอบสนองของร่างกายระหว่างการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายการท างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ขณะออก
ก าลังกายและขณะเล่นกีฬา 

2. อธิบายผลของการฝึกต่อการท างานของระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย 

3. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา เช่น 
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ภาวะขาดน้ า และผลของการฝึกต่อ
ปัจจัยดังกล่าว 

4. อธิบายความสัมพันธ์ของการท างานของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายขณะออกก าลังกาย และการปรับตัวของระบบต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นจากการฝึก 

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  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออกก าลังกาย     1(0-3-0) 
            และกีฬา     
 (Exercise and Sports Physiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 114243 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและ 

       กีฬา หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสรีรวิทยาของการออกก าลังกายเพื่อ

ความเข้าใจความสามารถของร่างกายในการสร้างพลังงานแบบใช้และ
ไม่ใช้ออกซิเจน การท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายขณะออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา รวมท้ังปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอบสนองของ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายต่อการออกก าลังกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. แสดงวิธีการวัดความสามารถของร่างกายในการสร้าง
พลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน 

2. เปรียบเทียบการท างานของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ
ระหว่างพักและขณะออกก าลังกาย 

3. เปรียบเทียบการท างานของระบบหัวใจและการไหลเวียน
เลือดระหว่างพักและขณะออกก าลังกาย 

4. เปรียบเทียบการท างานของระบบหายใจระหว่างพักและขณะ
ออกก าลังกาย 

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
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย การฝึกซ้อม และการแข่งขัน 
ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก การเรียนรู้ 
การรับรู้ แรงจูงใจ และสมรรถภาพทางกาย ความเครียด ความวิตก
กังวล การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล การฝึกสมาธิในการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขัน ความร่วมมือในทีมกีฬา เทคนิคการส่ือสาร 
การทดสอบ การวัดและการประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา การฝึก
ทักษะทางจิตวิทยา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬา 
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2. เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมในการเล่นกีฬา การออก
ก าลังกาย และกิจกรรมทางด้านร่างกาย 

3. อธิบายผลทางด้านจิตใจและสังคมของการมีส่วนร่วมในการ
เล่นกีฬาและกิจกรรมทางด้านร่างกาย 

4.  อธิบายบทบาทของนักกีฬาอาชีพและผู้ฝึกสอนท่ีมีผลต่อ 
    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 

ฝึกปฏิบัติเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา กระบวนการและ
ล าดับขั้นตอนของการน ากลยุทธ์ไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 
เช่น การฝึกปฏิบัติเทคนิคทางด้านการจินตภาพ การก าหนดเป้าหมาย 
การผ่อนคลายกล้ามเน้ือ การลดความวิตกกังวล การสร้างความ
เชื่อมั่น 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของปฏิบัติการจิตวิทยา
การกีฬา 

2. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของเทคนิคทาง
จิตวิทยาการกีฬาในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 

3. ออกแบบโปรแกรมทางจิตวิทยาการกีฬาส าหรับการแข่งขัน 
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 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและ 

       กีฬา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่นความแข็งแรงและความทนทานของ
กล้ามเน้ือ ความทนทานของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ความ
อ่อนตัว เป็นต้น และสมรรถภาพทางการท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการ
เคลื่อนไหว ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว เวลาปฏิกิริยา     
เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมรรถภาพ
ทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสมรรถภาพทางกายท่ี
เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหว 

2. เข้าใจหลักการ วิธีการทดสอบ และเลือกใช้รูปแบบการ
ทดสอบสมรรถภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมิน วางแผนจัดโปรแกรม
การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายและทางกีฬา 

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 skill-
related 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 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
การศึกษาโครงสร้างของร่างกายท่ี เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนไหวของมนุษย์ขณะออกก าลังกายและเล่นกีฬา  การท างาน
และหน้าท่ีของโครงสร้างต่าง  ๆ เหล่าน้ัน เช่น กล้ามเน้ือ เอ็น
กล้ามเน้ือ กระดูก และข้อต่อ เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายปริมาณทางกลศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว เช่น 
องศาการเคลื่อนไหว แรง แรงบิด และจุดศูนย์กลางแรง    
โน้มถ่วง 

2. จ าแนกและแยกแยะเครื่องกลในร่างกายมนุษย์ เช่น คาน 
รอก ล้อ และเพลา 

3. เข้าใจและอธิบายการท างานของโครงสร้างร่างกาย เช่น 
กล้ามเน้ือ เอ็นกล้ามเน้ือ กระดูก และข้อต่อ โดยอาศัยหลัก
พื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
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2. เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมในการเล่นกีฬา การออก
ก าลังกาย และกิจกรรมทางด้านร่างกาย 

3. อธิบายผลทางด้านจิตใจและสังคมของการมีส่วนร่วมในการ
เล่นกีฬาและกิจกรรมทางด้านร่างกาย 

4.  อธิบายบทบาทของนักกีฬาอาชีพและผู้ฝึกสอนท่ีมีผลต่อ 
    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 

ฝึกปฏิบัติเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา กระบวนการและ
ล าดับขั้นตอนของการน ากลยุทธ์ไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 
เช่น การฝึกปฏิบัติเทคนิคทางด้านการจินตภาพ การก าหนดเป้าหมาย 
การผ่อนคลายกล้ามเน้ือ การลดความวิตกกังวล การสร้างความ
เชื่อมั่น 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของปฏิบัติการจิตวิทยา
การกีฬา 

2. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของเทคนิคทาง
จิตวิทยาการกีฬาในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 

3. ออกแบบโปรแกรมทางจิตวิทยาการกีฬาส าหรับการแข่งขัน 
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 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและ 

       กีฬา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่นความแข็งแรงและความทนทานของ
กล้ามเน้ือ ความทนทานของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ความ
อ่อนตัว เป็นต้น และสมรรถภาพทางการท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการ
เคลื่อนไหว ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว เวลาปฏิกิริยา     
เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมรรถภาพ
ทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสมรรถภาพทางกายท่ี
เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหว 

2. เข้าใจหลักการ วิธีการทดสอบ และเลือกใช้รูปแบบการ
ทดสอบสมรรถภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมิน วางแผนจัดโปรแกรม
การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายและทางกีฬา 

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 skill-
related 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 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
การศึกษาโครงสร้างของร่างกายท่ี เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนไหวของมนุษย์ขณะออกก าลังกายและเล่นกีฬา  การท างาน
และหน้าท่ีของโครงสร้างต่าง  ๆ เหล่าน้ัน เช่น กล้ามเน้ือ เอ็น
กล้ามเน้ือ กระดูก และข้อต่อ เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายปริมาณทางกลศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว เช่น 
องศาการเคลื่อนไหว แรง แรงบิด และจุดศูนย์กลางแรง    
โน้มถ่วง 

2. จ าแนกและแยกแยะเครื่องกลในร่างกายมนุษย์ เช่น คาน 
รอก ล้อ และเพลา 

3. เข้าใจและอธิบายการท างานของโครงสร้างร่างกาย เช่น 
กล้ามเน้ือ เอ็นกล้ามเน้ือ 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 
 หลักการใช้ยากับการกีฬา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ของยาท่ีเกี่ยวกับการกีฬา ชนิดและรูปแบบของยา กระเป๋า
ยาส าหรับการกีฬา ยารักษาการบาดเจ็บ  ยาชาเฉพาะท่ี ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพของยา ผลข้างเคียงของการใช้ยา ยาทาภายนอก    
ยาสูดดม ยารับประทานท่ีนักกีฬาสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง ยาท่ีต้อง
ได้ รับค าแนะน าจากแพทย์  หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
สารเสพติด ประเภทของยาและสารเสพติดท่ีมีผลต่อสมรรถภาพทาง
กายและจิตใจของนักกีฬา สารต้องห้ามและสารกระตุ้นทางการกีฬา 
การตรวจยาและสารกระตุ้นในการกีฬา สมุนไพรท่ีมีผลต่อสมรรถภาพ
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 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน  
หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคล่ือนไหว ความหมาย 

ขอบข่าย และความรู้เบื้องต้นของชีวกลศาสตร์การกีฬา การประยุกต์
หลักการ และทฤษฎีด้านชีวกลศาสตร์เพื่อการกีฬา การวิเคราะห์
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของมนุษย์ท่ี เกี่ยวกับการกีฬา การ
ประยุกต์ใช้หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคลื่อนไหวแบบต่าง  ๆ  
โมเมนตัม จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม ส าหรับ
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่ม
ทักษะในกีฬาประเภทต่าง ๆ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานของการเคล่ือนไหว 
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 
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการ

เคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ โมเมนตัม จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์เชิง
เส้นและเชิงมุม ส าหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกีฬาประเภท
ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของ
การเคลื่อนไหว 

2. อธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับ โมเมนตัม พลศาสตร์ และ
จลนพลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม 

3. ประยุกต์ใช้หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคล่ือนไหวแบบ
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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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 
 หลักการใช้ยากับการกีฬา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ของยาท่ีเกี่ยวกับการกีฬา ชนิดและรูปแบบของยา กระเป๋า
ยาส าหรับการกีฬา ยารักษาการบาดเจ็บ  ยาชาเฉพาะท่ี ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพของยา ผลข้างเคียงของการใช้ยา ยาทาภายนอก    
ยาสูดดม ยารับประทานท่ีนักกีฬาสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง ยาท่ีต้อง
ได้รับค าแนะน าจากแพทย์  หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
สารเสพติด ประเภทของยาและสารเสพติดท่ีมีผลต่อสมรรถภาพทาง
กายและจิตใจของนักกีฬา สารต้องห้ามและสารกระตุ้นทางการกีฬา 
การตรวจยาและสารกระตุ้นในการกีฬา สมุนไพรท่ีมีผลต่อสมรรถภาพ
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 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน  
หลักชีวกลศาสตร์พ้ืนฐานของการเคลื่อนไหว ความหมาย 

ขอบข่าย และความรู้เบื้องต้นของชีวกลศาสตร์การกีฬา การประยุกต์
หลักการ และทฤษฎีด้านชีวกลศาสตร์เพื่อการกีฬา การวิเคราะห์
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของมนุษย์ท่ี เกี่ยวกับการกีฬา การ
ประยุกต์ใช้หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคลื่อนไหวแบบต่าง  ๆ  
โมเมนตัม จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม ส าหรับ
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่ม
ทักษะในกีฬาประเภทต่าง ๆ 

141 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานของการเคล่ือนไหว 
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 
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการ

เคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ โมเมนตัม จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์เชิง
เส้นและเชิงมุม ส าหรับการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวในกีฬาประเภท
ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของ
การเคลื่อนไหว 

2. อธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับ โมเมนตัม พลศาสตร์ และ
จลนพลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม 

3. ประยุกต์ใช้หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคล่ือนไหวแบบ
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 

ความหมายและความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพและ
กีฬา ผลของสารอาหารต่าง ๆ ในภาวะปกติและการเล่นกีฬา ความ
ต้องการสารอาหารของร่างกายบุคคลท่ัวไปและนักกีฬา การประเมิน
ภาวะโภชนาการ การประยุกต์ใช้พ้ืนฐานความรู้ทางโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ ควบคุมน้ าหนัก ออกก าลังกาย และกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. ทราบถึงความหมายและความส าคัญของโภชนศาสตร์      
การกีฬา 

2. เข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารพื้นฐานส าหรับสุขภาพและกีฬา 
3. อธิบายถึงกระบวนการสร้างพลังงานของร่างกายจากแหล่ง

อาหารในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการเล่นกีฬา 
4. วิเคราะห์ภาวะโภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา 
5. พัฒนาแผนโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ควบคุมน้ าหนัก ออก

ก าลังกาย 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
ของกลุ่มบุคคลต่างๆ โภชนาการส าหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ เภสัช   
โภชนา การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ และ
ส่งเสริมสมรรถภาพ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการโภชนศาสตร์และชนิดของ
สารอาหาร 

2. วิเคราะห์และประเมินผลภาวะโภชนศาสตร์ในกลุ่มบุคคล   
ต่าง ๆ เพื่อวางแผนม้ืออาหารให้เหมาะสม 

3. สร้างแผนโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การ
ออกก าลังกาย 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  การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย     3(2-3-6) 
            เพื่อสุขภาพและกีฬา                     

(Exercise Prescription for Health and Sports) 
วิชาบังคับก่อน :  114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

หลักการและแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการออก
ก าลั งกาย เพื่ อสุ ขภาพและกีฬ า การประยุกต์ ใช้ ความรู้ท าง
วิทยาศาสตร์การกีฬาในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบ    
ต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงการวางแผนการออกก าลังกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสังเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา 
โดยใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ชี
วกลศาสตร์ โภชนาการ วิทยาศาสตรส์าขาต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา 

2. เข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ผลดีของการออกก าลังกายต่อสุขภาพ 

3. ประยุกต์การจัดโปรแกรมเพ่ือใช้ฝึกคนท่ัวไปและนักกีฬาให้
 มีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีขึ้น                  
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  โปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริม         3(2-3-6) 
            สุขภาพ                       

(Exercise Program for Health Promotion) 
วิชาบังคับก่อน :  114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

แนวคิด รูปแบบของการออกก าลังกาย รวมท้ังปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ และพัฒนาโปรแกรมการออก
ก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในบุคคลกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีมีการบาดเจ็บของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ 
รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกก าลังกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 
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114343  โภชนศาสตร์การกีฬา          3(3-0-6) 
            (Sports Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมายและความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพและ
กีฬา ผลของสารอาหารต่าง ๆ ในภาวะปกติและการเล่นกีฬา ความ
ต้องการสารอาหารของร่างกายบุคคลท่ัวไปและนักกีฬา การประเมิน
ภาวะโภชนาการ การประยุกต์ใช้พื้นฐานความรู้ทางโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ ควบคุมน้ าหนัก ออกก าลังกาย และกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. ทราบถึงความหมายและความส าคัญของโภชนศาสตร์      
การกีฬา 

2. เข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารพื้นฐานส าหรับสุขภาพและกีฬา 
3. อธิบายถึงกระบวนการสร้างพลังงานของร่างกายจากแหล่ง

อาหารในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการเล่นกีฬา 
4. วิเคราะห์ภาวะโภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา 
5. พัฒนาแผนโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ควบคุมน้ าหนัก ออก

ก าลังกาย 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
ของกลุ่มบุคคลต่างๆ โภชนาการส าหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ เภสัช   
โภชนา การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ และ
ส่งเสริมสมรรถภาพ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการโภชนศาสตร์และชนิดของ
สารอาหาร 

2. วิเคราะห์และประเมินผลภาวะโภชนศาสตร์ในกลุ่มบุคคล   
ต่าง ๆ เพื่อวางแผนม้ืออาหารให้เหมาะสม 

3. สร้างแผนโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การ
ออกก าลังกาย 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  การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย     3(2-3-6) 
            เพื่อสุขภาพและกีฬา                     

(Exercise Prescription for Health and Sports) 
วิชาบังคับก่อน :  114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

หลักการและแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการออก
ก าลั งกาย เพื่ อสุ ขภาพและกีฬ า การประยุกต์ ใช้ ความรู้ท าง
วิทยาศาสตร์การกีฬาในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบ    
ต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงการวางแผนการออกก าลังกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสังเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา 
โดยใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ชี
วกลศาสตร์ โภชนาการ วิทยาศาสตรส์าขาต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา 

2. เข้าใจเก่ียวกับกลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ผลดีของการออกก าลังกายต่อสุขภาพ 

3. ประยุกต์การจัดโปรแกรมเพ่ือใช้ฝึกคนท่ัวไปและนักกีฬาให้
 มีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีขึ้น                  
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  โปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริม         3(2-3-6) 
            สุขภาพ                       

(Exercise Program for Health Promotion) 
วิชาบังคับก่อน :  114247 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

แนวคิด รูปแบบของการออกก าลังกาย รวมท้ังปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ และพัฒนาโปรแกรมการออก
ก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในบุคคลกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีมีการบาดเจ็บของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ 
รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกก าลังกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 
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1. เข้าใจและอธิบายแนวคิดและรูปแบบของการออกก าลังกาย
ท่ีเฉพาะเจาะจงกับบุคคลกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังปัจจัยต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 

2. พัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมเฉพาะเจาะจง
กับบุคคลกลุ่มเป้าหมาย 

3. ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกก าลังกาย 
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 

หลักการสอนการออกก าลังกายและการกีฬา แนวคิด และ
เทคนิคการสอนการออกก าลังกาย การล าดับความส าคัญของการสอน 
ข้อมูลย้อนกลับ การสังเกต วิเคราะห์ และประเมินผลการสอน 
ตลอดจนการเลือกรูปแบบกิจกรรมและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับการ

ออกก าลังกายประเภทต่าง ๆ คุณลักษณะการเป็นผู้ฝึกสอนการออก     
ก าลังกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนการออกก าลังกาย
และการกีฬา แนวคิด และเทคนิคการสอนการออกก าลังกาย 

2. อธิบายการล าดับความส าคัญของการสอน ข้อมูลย้อนกลับ 
การสังเกต วิเคราะห์ และประเมินผลการสอน 

3. ประยุกต์รูปแบบกิจกรรมและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับการ
ออกก าลังกายประเภทต่าง 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  หลักการฝึกด้วยน้ าหนัก            3(2-3-6) 
            (Principles of Weight Training) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักการและวิธีการฝึกด้วยน้ าหนักเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแรง ความอดทน ความเร็วและก าลังของกล้ามเนื้อ รูปแบบและ
ความหลากหลายของการฝึกด้วยแรงต้านเพื่อการเสริมสร้างและ
กระชับกล้ามเน้ือ การใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างและกระชับสัดส่วนของร่างกาย รวมถึงการวางแผน
และสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านท่ีเหมาะสมให้กับทุกเพศทุกวัย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายพื้นฐานและหลักการของการฝึกด้วยน้ าหนัก 
2. เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือ ความทนทานของกล้ามเน้ือ ความเร็วของ
กล้ามเนื้อ และก าลังของกล้ามเน้ือ 

3. อธิบายและสาธิตการปฏิบัติท่ีถูกต้องและความปลอดภัยใน
การจัดห้องฝึกด้วยน้ าหนัก 

4. สามารถสร้างและใช้งานโปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนัก 
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  การออกก าลังกายกลุ่ม          2(1-3-4) 
(Group Exercise) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การออกก าลั งกายแบบกลุ่ม  ครอบคลุมกิ จกรรม ท่ี

หลากหลายแตกต่างกัน โดยมีผู้น ากิจกรรม ประกอบด้วยการเต้นแอ
โรบิค โยคะ พิลาทิส หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายท่ีเกี่ยวกับ ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความ
อดทนของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความยืดหยุ่น และ
องค์ประกอบของร่างกาย มุ่งเน้นการพัฒนาการออกก าลังกายท่ีมี
ความสนุกสนานและการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีสุขภาพท่ีดี 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนการออกก าลังกาย
เป็นกลุ่ม เช่น การเต้นแอโรบิค โยคะ พิลาทิส หรือกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ 

2. อธิบายความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความ
อดทนของกล้ามเน้ือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความ
ยืดหยุ่น และองค์ประกอบของร่างกาย 

3. ประยุกต์รูปแบบกิจกรรมการออกก าลังกายท่ีมีความ
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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1. เข้าใจและอธิบายแนวคิดและรูปแบบของการออกก าลังกาย
ท่ีเฉพาะเจาะจงกับบุคคลกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังปัจจัยต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 

2. พัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมเฉพาะเจาะจง
กับบุคคลกลุ่มเป้าหมาย 

3. ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกก าลังกาย 
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 

หลักการสอนการออกก าลังกายและการกีฬา แนวคิด และ
เทคนิคการสอนการออกก าลังกาย การล าดับความส าคัญของการสอน 
ข้อมูลย้อนกลับ การสังเกต วิเคราะห์ และประเมินผลการสอน 
ตลอดจนการเลือกรูปแบบกิจกรรมและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับการ

ออกก าลังกายประเภทต่าง ๆ คุณลักษณะการเป็นผู้ฝึกสอนการออก     
ก าลังกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนการออกก าลังกาย
และการกีฬา แนวคิด และเทคนิคการสอนการออกก าลังกาย 

2. อธิบายการล าดับความส าคัญของการสอน ข้อมูลย้อนกลับ 
การสังเกต วิเคราะห์ และประเมินผลการสอน 

3. ประยุกต์รูปแบบกิจกรรมและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับการ
ออกก าลังกายประเภทต่าง 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  หลักการฝึกด้วยน้ าหนัก            3(2-3-6) 
            (Principles of Weight Training) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักการและวิธีการฝึกด้วยน้ าหนักเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแรง ความอดทน ความเร็วและก าลังของกล้ามเนื้อ รูปแบบและ
ความหลากหลายของการฝึกด้วยแรงต้านเพื่อการเสริมสร้างและ
กระชับกล้ามเน้ือ การใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างและกระชับสัดส่วนของร่างกาย รวมถึงการวางแผน
และสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านท่ีเหมาะสมให้กับทุกเพศทุกวัย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายพื้นฐานและหลักการของการฝึกด้วยน้ าหนัก 
2. เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือ ความทนทานของกล้ามเน้ือ ความเร็วของ
กล้ามเนื้อ และก าลังของกล้ามเน้ือ 

3. อธิบายและสาธิตการปฏิบัติท่ีถูกต้องและความปลอดภัยใน
การจัดห้องฝึกด้วยน้ าหนัก 

4. สามารถสร้างและใช้งานโปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนัก 
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  การออกก าลังกายกลุ่ม          2(1-3-4) 
(Group Exercise) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การออกก าลั งกายแบบกลุ่ม  ครอบคลุมกิ จกรรม ท่ี

หลากหลายแตกต่างกัน โดยมีผู้น ากิจกรรม ประกอบด้วยการเต้นแอ
โรบิค โยคะ พิลาทิส หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายท่ีเกี่ยวกับ ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความ
อดทนของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความยืดหยุ่น และ
องค์ประกอบของร่างกาย มุ่งเน้นการพัฒนาการออกก าลังกายท่ีมี
ความสนุกสนานและการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีสุขภาพท่ีดี 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนการออกก าลังกาย
เป็นกลุ่ม เช่น การเต้นแอโรบิค โยคะ พิลาทิส หรือกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ 

2. อธิบายความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความ
อดทนของกล้ามเน้ือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความ
ยืดหยุ่น และองค์ประกอบของร่างกาย 

3. ประยุกต์รูปแบบกิจกรรมการออกก าลังกายท่ีมีความ
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 หลักการ และขอบข่ายของการนวด
เพื่อสุขภาพและกีฬา ความรู้ ทักษะพื้นฐานเทคนิค ประโยชน์ และ
ประยุกต์การนวดแบบสากลและแบบไทยเพื่อนักกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. ทราบถึงหลักการและวิธีนวดนักกีฬาในแบบต่างๆ 
2. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการนวดก่อนการ

แข่งขัน ในระหว่างการแข่งขัน และภายหลังการแข่งขัน
ส าหรับนักกีฬา 

3. ประยุกต์การนวดสากลและนวดแผนไทยส าหรับการแข่งขัน
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 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา        

สาเหตุและกลไกการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังในขณะฝึกซ้อม
และแข่งขัน ชนิดของการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังมี
การบาดเจ็บ และการป้องกันการบาดเจ็บท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. ระบุลักษณะของการบาดเจ็บกีฬาท่ีพบบ่อยท่ีสุดและ
ตระหนักถึงกลไกของการบาดเจ็บทางการกีฬาเหล่าน้ัน 

2. จ าแนกการบาดเจ็บทางการกีฬาท่ีพบมากที่สุดตามลักษณะ
อาการและการแสดงของการบาดเจ็บ 

3. พัฒนากลยุทธ์ส าหรับการจัดการการบาดเจ็บทางการกีฬาท้ัง
แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง 

4. ประยุกต์วิทยาศาสตร์กีฬาส าหรับการพัฒนาแผนการจัดการ
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
ทักษะการเคลื่อนไหว การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้ทักษะการ
เคลื่อนไหว 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายทฤษฎีการควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
ทักษะการเคลื่อนไหวได้ 

2. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อทักษะการเคล่ือนไหว 
3. น าความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมทักษะการ

เคลื่อนไหวท้ังในกิจวัตรประจ าวันและในกีฬา 

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 สถิติเบ้ืองต้น 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ล าดับขั้นตอนของ
การท าวิจัย การศึกษาค้นคว้า 
งานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นได้ 
2. อธิบายล าดับขั้นตอนของการท าวิจัยได้ 
3. ค้นคว้าและสรุปงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ 
4. เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับ

งานวิจัย 
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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 หลักการ และขอบข่ายของการนวด
เพื่อสุขภาพและกีฬา ความรู้ ทักษะพื้นฐานเทคนิค ประโยชน์ และ
ประยุกต์การนวดแบบสากลและแบบไทยเพื่อนักกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. ทราบถึงหลักการและวิธีนวดนักกีฬาในแบบต่างๆ 
2. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการนวดก่อนการ

แข่งขัน ในระหว่างการแข่งขัน และภายหลังการแข่งขัน
ส าหรับนักกีฬา 

3. ประยุกต์การนวดสากลและนวดแผนไทยส าหรับการแข่งขัน
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 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา        

สาเหตุและกลไกการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังในขณะฝึกซ้อม
และแข่งขัน ชนิดของการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังมี
การบาดเจ็บ และการป้องกันการบาดเจ็บท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. ระบุลักษณะของการบาดเจ็บกีฬาท่ีพบบ่อยท่ีสุดและ
ตระหนักถึงกลไกของการบาดเจ็บทางการกีฬาเหล่าน้ัน 

2. จ าแนกการบาดเจ็บทางการกีฬาท่ีพบมากที่สุดตามลักษณะ
อาการและการแสดงของการบาดเจ็บ 

3. พัฒนากลยุทธ์ส าหรับการจัดการการบาดเจ็บทางการกีฬาท้ัง
แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง 

4. ประยุกต์วิทยาศาสตร์กีฬาส าหรับการพัฒนาแผนการจัดการ
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
ทักษะการเคลื่อนไหว การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้ทักษะการ
เคลื่อนไหว 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายทฤษฎีการควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
ทักษะการเคลื่อนไหวได้ 

2. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อทักษะการเคล่ือนไหว 
3. น าความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมทักษะการ

เคลื่อนไหวท้ังในกิจวัตรประจ าวันและในกีฬา 

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 สถิติเบ้ืองต้น 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ล าดับขั้นตอนของ
การท าวิจัย การศึกษาค้นคว้า 
งานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นได้ 
2. อธิบายล าดับขั้นตอนของการท าวิจัยได้ 
3. ค้นคว้าและสรุปงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ 
4. เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับ

งานวิจัย 
 
 
 
     



148 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

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 

หลักทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา 
การตลาดทางด้านกีฬา การจัดการทรัพยากรบุคลากรทางกีฬา การ
เขียนโครงการทางการกีฬา ผู้สนับสนุนทางกีฬา ตราสินค้า การเงิน
และสิทธิประโยชน์ การประชาสัมพันธ์กีฬา ภาษีส าหรับกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

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 
การจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬา การจัดการสระว่ายน้ า 

การจัดการสนามกีฬา การศึกษาดูงานสถานประกอบการทางกีฬาเพ่ือ
เสริมความรู้ในด้านการจัดการทางกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. สามารถจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อธิบายขั้นตอนการจัดการระบบของสระว่ายน้ าได้ 
3. อธิบายวิธีการจัดการสนามกีฬาเพ่ือฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ 
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 

การศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาท้ัง
ในและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และคิด
วิ เค ร าะห์ ง าน วิ จั ย ท่ี เลื อ ก  พ ร้ อ ม ท้ั ง ได้ น า เสน อ  อ ภิ ป ราย 
วิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการ
สัมมนา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. เข้าใจหลักการและเหตุผลของงานวิจัยท่ีศึกษา 
2. อธิบายกระบวนการของการเก็บข้อมูล การทดลอง และการ

วิเคราะห์ผล 
3. น าเสนองานวิจัยท่ีศึกษาต่อผู้อื่นท่ีร่วมสัมมนา 
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 

หลักการใช้ยากับการกีฬา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ของยาท่ีเกี่ยวกับการกีฬา  ชนิดและรูปแบบของยา 
กระเป๋ายาส าหรับการกีฬา ยารักษาการบาดเจ็บ ยาชาเฉพาะที่ ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของยา ผลข้างเคียงของการใช้ยา ยาทา
ภายนอก ยาสูดดม ยารับประทานท่ีนักกีฬาสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง 
ยาท่ีต้องได้รับค าแนะน าจากแพทย์ หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา สารต้องห้ามและสาร
กระตุ้นทางการกีฬา วิธีการต้องห้าม การเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจยา
และสารกระตุ้นในการกีฬา การฝ่าฝืนกฎและบทลงโทษ ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด ประเภทของยาและสารเสพติดท่ีมีผลต่อ
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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 

หลักทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา 
การตลาดทางด้านกีฬา การจัดการทรัพยากรบุคลากรทางกีฬา การ
เขียนโครงการทางการกีฬา ผู้สนับสนุนทางกีฬา ตราสินค้า การเงิน
และสิทธิประโยชน์ การประชาสัมพันธ์กีฬา ภาษีส าหรับกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

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 
การจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬา การจัดการสระว่ายน้ า 

การจัดการสนามกีฬา การศึกษาดูงานสถานประกอบการทางกีฬาเพ่ือ
เสริมความรู้ในด้านการจัดการทางกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. สามารถจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อธิบายขั้นตอนการจัดการระบบของสระว่ายน้ าได้ 
3. อธิบายวิธีการจัดการสนามกีฬาเพ่ือฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ 
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 

การศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาท้ัง
ในและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และคิด
วิ เค ร าะห์ ง าน วิ จั ย ท่ี เลื อ ก  พ ร้ อ ม ท้ั ง ได้ น า เสน อ  อ ภิ ป ราย 
วิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการ
สัมมนา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. เข้าใจหลักการและเหตุผลของงานวิจัยท่ีศึกษา 
2. อธิบายกระบวนการของการเก็บข้อมูล การทดลอง และการ

วิเคราะห์ผล 
3. น าเสนองานวิจัยท่ีศึกษาต่อผู้อื่นท่ีร่วมสัมมนา 
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 

หลักการใช้ยากับการกีฬา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ของยาท่ีเกี่ยวกับการกีฬา  ชนิดและรูปแบบของยา 
กระเป๋ายาส าหรับการกีฬา ยารักษาการบาดเจ็บ ยาชาเฉพาะที่ ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของยา ผลข้างเคียงของการใช้ยา ยาทา
ภายนอก ยาสูดดม ยารับประทานท่ีนักกีฬาสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง 
ยาท่ีต้องได้รับค าแนะน าจากแพทย์ หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา สารต้องห้ามและสาร
กระตุ้นทางการกีฬา วิธีการต้องห้าม การเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจยา
และสารกระตุ้นในการกีฬา การฝ่าฝืนกฎและบทลงโทษ ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด ประเภทของยาและสารเสพติดท่ีมีผลต่อ
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สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา สมุนไพรท่ีมีผลต่อ
สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา กรณีศึกษา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. รู้เกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางดานยาและสารกระตุ้นในการ
กีฬา โดยเนน หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา สารต้องห้าม สารกระตุ้น 
และวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา การเก็บส่ิงส่งตรวจ การ
ตรวจยาและสารกระตุ้นในการกีฬา การฝ่าฝืนกฎและ
บทลงโทษ กรณีศึกษา 

2. อธิบายความรูพื้นฐานและมีความเข้าใจ สารต้องห้าม สาร
กระตุ้น และวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา โดยเน้นเหตุและผล
ว่าท าไมจึงห้าม มีผลดีผลเสียอย่างไร เข้าใจการเก็บส่ิงส่ง
ตรวจ การตรวจสารกระตุ้นโดยวิธีการต่าง ๆ สามารถอธิบาย
กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริงแล้ว 

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 

หลักการและทฤษฎีทางการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  การ
วิเคราะห์ทักษะและประสิทธิภาพการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  การ
เลือกตัวบ่ งชี้ ทักษะและประสิทธิภาพในการวิ เคราะห์ร่วมกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  ตลอดจนการน าเทคโนโลยีทางการกีฬามา
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพทางการกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 
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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 

ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทกีฬา ของกีฬาอาชีพ
ชนิดต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน เทนนิส เป็นต้น 
ระเบียบการแข่งขันกีฬา เทคนิคการตัดสินกีฬาแต่ละชนิด ทักษะ
ปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสิน วิธีการจัดการแข่งขันกีฬา อุปกรณ์ตัดสินกีฬา 
ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณผู้ตัดสิน การเตรียมตัวก่อนการ
ตัดสินกีฬา 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบาย กฎ กติกา ระเบียบ และอุปกรณ์ตัดสินกีฬา 
2. มีทักษะและเทคนิคของการเป็นผู้ตัดสิน 
3. สามารถตัดสินกีฬาในระดับต้นได ้
4. สามารถพัฒนาตนเป็นโค้ชกีฬาได้ 
5. สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบและแก้ปัญหาระหว่างการ

แข่งขันได ้
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 

หลักและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู้ รูปแบบและวิธีการสอน ลักษณะและพฤติกรรมของ
นักกีฬา ปัญหาในการฝึกซ้อมและวิธีการแก้ไข วิธีการสร้างแรงจูงใจ
และความร่วมมือในการฝึกซ้อม 
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สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา สมุนไพรท่ีมีผลต่อ
สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา กรณีศึกษา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. รู้เกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางดานยาและสารกระตุ้นในการ
กีฬา โดยเนน หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา สารต้องห้าม สารกระตุ้น 
และวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา การเก็บส่ิงส่งตรวจ การ
ตรวจยาและสารกระตุ้นในการกีฬา การฝ่าฝืนกฎและ
บทลงโทษ กรณีศึกษา 

2. อธิบายความรูพื้นฐานและมีความเข้าใจ สารต้องห้าม สาร
กระตุ้น และวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา โดยเน้นเหตุและผล
ว่าท าไมจึงห้าม มีผลดีผลเสียอย่างไร เข้าใจการเก็บส่ิงส่ง
ตรวจ การตรวจสารกระตุ้นโดยวิธีการต่าง ๆ สามารถอธิบาย
กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริงแล้ว 

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 

หลักการและทฤษฎีทางการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  การ
วิเคราะห์ทักษะและประสิทธิภาพการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  การ
เลือกตัวบ่ งชี้ ทักษะและประสิทธิภาพในการวิ เคราะห์ร่วมกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  ตลอดจนการน าเทคโนโลยีทางการกีฬามา
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพทางการกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 
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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 

ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทกีฬา ของกีฬาอาชีพ
ชนิดต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน เทนนิส เป็นต้น 
ระเบียบการแข่งขันกีฬา เทคนิคการตัดสินกีฬาแต่ละชนิด ทักษะ
ปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสิน วิธีการจัดการแข่งขันกีฬา อุปกรณ์ตัดสินกีฬา 
ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณผู้ตัดสิน การเตรียมตัวก่อนการ
ตัดสินกีฬา 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบาย กฎ กติกา ระเบียบ และอุปกรณ์ตัดสินกีฬา 
2. มีทักษะและเทคนิคของการเป็นผู้ตัดสิน 
3. สามารถตัดสินกีฬาในระดับต้นได้ 
4. สามารถพัฒนาตนเป็นโค้ชกีฬาได้ 
5. สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบและแก้ปัญหาระหว่างการ

แข่งขันได ้
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 

หลักและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู้ รูปแบบและวิธีการสอน ลักษณะและพฤติกรรมของ
นักกีฬา ปัญหาในการฝึกซ้อมและวิธีการแก้ไข วิธีการสร้างแรงจูงใจ
และความร่วมมือในการฝึกซ้อม 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

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  กีฬาส าหรับคนพิการ         2(1-3-4) 
 (Sports for Disability)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 

การน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการฝึก
เฉพาะตามลักษณะความพิการ การเลือกชนิดกีฬาและกิจกรรมทาง
ร่างกายส าหรับผู้พิการ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ของคนพิการและกีฬา 
2. เข้าใจการจ าแนกระดับความพิการและกีฬา 
3. อธิบายชนิดของกีฬาส าหรับนักกีฬาท่ีมีความพิการ 
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 : ไม่ม ี 

หลักการและวิธีการในการบริหารกายและจิต เช่น โยคะ 
พิลาทิส ไทเก็ก ชี่กง ฤาษีดัดตน รวมท้ังรูปแบบการออกก าลังกายตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การร าไม้พลองและการเต้นร าพ้ืนเมืองส าหรับ
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการบริหารกายและ
จิตตามแนวตะวันออก 

2. เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของโยคะ พิลาทิส ไทเก็ก     
ชี่กง และฤาษีดัดตน 
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3. อธิบายการร าไม้พลองและการเต้นร าพื้นเมืองเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกาย 

4. สร้างและการด าเนินงานการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย
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 ความส าคัญ กฎและหลักการ  และประเภท
ของฝึกร่างกายรวมท้ังการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  โภชนาการ จิตวิทยา 
ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการออกก าลังกาย การฝึกซ้อมและการกีฬา 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนง
เพื่อการน ามาใช้ในการเป็นผู้ฝึกนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่การ
เลือกตัวนักกีฬา  รูปแบบและเทคนิคการฝึกนักกีฬาแต่ละประเภท  
การวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม  การดูแลโภชนาการ
กีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ฝึกปฏิบัติการและศึกษาดูงานจาก
สถานการณ์จริงเพื่อการประยุกต์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางกายวิภาค
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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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

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  กีฬาส าหรับคนพิการ         2(1-3-4) 
 (Sports for Disability)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 

การน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการฝึก
เฉพาะตามลักษณะความพิการ การเลือกชนิดกีฬาและกิจกรรมทาง
ร่างกายส าหรับผู้พิการ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ของคนพิการและกีฬา 
2. เข้าใจการจ าแนกระดับความพิการและกีฬา 
3. อธิบายชนิดของกีฬาส าหรับนักกีฬาท่ีมีความพิการ 
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 : ไม่ม ี 

หลักการและวิธีการในการบริหารกายและจิต เช่น โยคะ 
พิลาทิส ไทเก็ก ชี่กง ฤาษีดัดตน รวมท้ังรูปแบบการออกก าลังกายตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การร าไม้พลองและการเต้นร าพ้ืนเมืองส าหรับ
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการบริหารกายและ
จิตตามแนวตะวันออก 

2. เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของโยคะ พิลาทิส ไทเก็ก     
ชี่กง และฤาษีดัดตน 
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3. อธิบายการร าไม้พลองและการเต้นร าพื้นเมืองเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกาย 

4. สร้างและการด าเนินงานการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย
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 ความส าคัญ กฎและหลักการ  และประเภท
ของฝึกร่างกายรวมท้ังการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  โภชนาการ จิตวิทยา 
ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการออกก าลังกาย การฝึกซ้อมและการกีฬา 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนง
เพื่อการน ามาใช้ในการเป็นผู้ฝึกนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่การ
เลือกตัวนักกีฬา  รูปแบบและเทคนิคการฝึกนักกีฬาแต่ละประเภท  
การวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม  การดูแลโภชนาการ
กีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ฝึกปฏิบัติการและศึกษาดูงานจาก
สถานการณ์จริงเพื่อการประยุกต์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางกายวิภาค
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 าเอาความ รู้ทางด้ านกีฬาและนันทนาการมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการท่องเท่ียวให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียว เช่น 
กอล์ฟ เรือแคนู เทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด เดินป่า เป็นต้น 
การศึกษาแหล่งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม การเขียนโครงการกีฬากับการท่องเท่ียว, หลักการจัด
นันทนาการ, การเป็นผู้น ากลุ่มนันทนาการ, การด ารงชีพขณะอยู่ป่า 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญกีฬาและการท่องเท่ียว 
2. สามารถเขียนโครงการกีฬากับการท่องเที่ยว 
3. สามารถประยุกต์กีฬาชนิดต่าง ๆ กับการจัดกิจกรรมในกลุ่ม

นักท่องเท่ียว 
4. สามารถเป็นผู้น ากลุ่มนันทนาการ  

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  การบริหารศูนย์กีฬาและศูนย์ออกก าลังกาย     2(2-0-4) 
            (Sports and Fitness Center Administration) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารศูนย์กีฬา หลักการ
การออกแบบสนามกีฬา อุปกรณ์ สนามกีฬาตามมาตรฐานสากล การ
บริหารศูนย์ออกก าลังกาย การจัดอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬาและศูนย์ออกก าลังกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายหลักทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร
ศูนย์กีฬาและศูนย์ออกก าลังกาย 

2. อธิบายการออกแบบสนามกีฬากลางแจ้งและในร่ม 
3. สามารถจัดเตรียมสนามกีฬาและสถานท่ีส าหรับการจัดการ

แข่งขันกีฬา 
4. สามารถเขียนโครงสร้างการบริหารบุคคลในศูนย์กีฬา 
5. สามารถออกแบบสถานท่ีและกิจกรรมในศูนย์ออกก าลังกาย 

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

ได้ตระหนักถึงโจทย์วิจัยในด้านต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เลือกหัวข้อท่ีเหมาะสมกับโจทย์วิจัยน้ัน  ๆ พัฒนากระบวนการ     
การตอบโจทย์วิจัย ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และเขียนโครงการวิจัย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. ตระหนักถึงโจทย์วิจัยในด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และเลือกหัวข้อท่ีจะตอบโจทย์วิจัยเหล่าน้ัน 

2. เข้าใจและอธิบายกระบวนการการท าวิจัยขั้นสูง ท้ังในด้าน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีเลือก 
4. วางแผน และจัดท าแบบเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อท่ีเลือก            

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 นักศึกษาจะได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์
งานวิจัยท่ีเลือก พร้อมท้ังได้น าเสนอ อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการสัมมนา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. เข้าใจหลักการและเหตุผลของงานวิจัยท่ีศึกษา 
2. อธิบายกระบวนการของการเก็บข้อมูล การทดลอง และการ

วิเคราะห์ผล 
3. น าเสนองานวิจัยท่ีศึกษาต่อผู้อื่นท่ีร่วมสัมมนา 
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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114467  กีฬาในเชิงการท่องเที่ยวและนันทนาการ       2(2-0-4) 
 (Sports Tourism and Recreation) 
วิชาบังคับก่อน : 114245 จิตวิทยาการกีฬา 

การน าเอาความรู้ท างด้ านกีฬาและนันทนาการมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการท่องเท่ียวให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียว เช่น 
กอล์ฟ เรือแคนู เทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด เดินป่า เป็นต้น 
การศึกษาแหล่งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม การเขียนโครงการกีฬากับการท่องเท่ียว, หลักการจัด
นันทนาการ, การเป็นผู้น ากลุ่มนันทนาการ, การด ารงชีพขณะอยู่ป่า 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญกีฬาและการท่องเท่ียว 
2. สามารถเขียนโครงการกีฬากับการท่องเที่ยว 
3. สามารถประยุกต์กีฬาชนิดต่าง ๆ กับการจัดกิจกรรมในกลุ่ม

นักท่องเท่ียว 
4. สามารถเป็นผู้น ากลุ่มนันทนาการ  

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  การบริหารศูนย์กีฬาและศูนย์ออกก าลังกาย     2(2-0-4) 
            (Sports and Fitness Center Administration) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารศูนย์กีฬา หลักการ
การออกแบบสนามกีฬา อุปกรณ์ สนามกีฬาตามมาตรฐานสากล การ
บริหารศูนย์ออกก าลังกาย การจัดอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬาและศูนย์ออกก าลังกาย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายหลักทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร
ศูนย์กีฬาและศูนย์ออกก าลังกาย 

2. อธิบายการออกแบบสนามกีฬากลางแจ้งและในร่ม 
3. สามารถจัดเตรียมสนามกีฬาและสถานท่ีส าหรับการจัดการ

แข่งขันกีฬา 
4. สามารถเขียนโครงสร้างการบริหารบุคคลในศูนย์กีฬา 
5. สามารถออกแบบสถานท่ีและกิจกรรมในศูนย์ออกก าลังกาย 

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

ได้ตระหนักถึงโจทย์วิจัยในด้านต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เลือกหัวข้อท่ีเหมาะสมกับโจทย์วิจัยน้ัน  ๆ พัฒนากระบวนการ     
การตอบโจทย์วิจัย ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และเขียนโครงการวิจัย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. ตระหนักถึงโจทย์วิจัยในด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และเลือกหัวข้อท่ีจะตอบโจทย์วิจัยเหล่าน้ัน 

2. เข้าใจและอธิบายกระบวนการการท าวิจัยขั้นสูง ท้ังในด้าน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีเลือก 
4. วางแผน และจัดท าแบบเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อท่ีเลือก            

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 นักศึกษาจะได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์
งานวิจัยท่ีเลือก พร้อมท้ังได้น าเสนอ อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการสัมมนา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. เข้าใจหลักการและเหตุผลของงานวิจัยท่ีศึกษา 
2. อธิบายกระบวนการของการเก็บข้อมูล การทดลอง และการ

วิเคราะห์ผล 
3. น าเสนองานวิจัยท่ีศึกษาต่อผู้อื่นท่ีร่วมสัมมนา 
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  การออกก าลังกายของบุคคลกลุ่มพิเศษ       2(2-0-4) 
 (Exercise for Special Populations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษารูปแบบของความบกพร่องประเภทต่าง  ๆ และ
ข้อจ ากัดของร่างกายในบุคคลกลุ่มพิเศษ เช่น บุคคลท่ีมีโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ท่ี
ส่งผลต่อการท ากิจวัตรประจ าวัน รวมท้ังหลักการและวิธีการในการ
จัดโปรแกรมการออกก าลังกายให้กับบุคคลกลุ่มพิเศษ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความบกพร่องประเภทต่างๆ และข้อจ ากัดต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ในบุคคลกลุ่มพิเศษท่ีส่งผลต่อการท ากิจวัตร
ประจ าวัน 

2. อธิบายหลักท่ัวไปของโปรแกรมการออกก าลังกายในบุคคล
กลุ่มพิเศษ 

3. อธิบาย วางแผน และจัดโปรแกรมการออกก าลังกายให้กับ
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 

การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์เข้ากับ
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อ
ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา โดยท่ีนักศึกษาจะได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และประดิษฐ์
เครื่องมือขึ้นมาใช้ได้จริง เครื่องมือท่ีได้รับการผลิตหรือพัฒนาจะถูก
น ามาใช้งานเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเครื่องมือท่ี
มีอยู่แล้ว 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 
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1. ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องวัดทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

2. ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องวัดออกมาเป็นชิ้นงาน 
3. อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ ข้อดี-ข้อเสียของเครื่องมือเครื่องวัด

ท่ีประดิษฐ์ขึ้น 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 

 
114475  เทคโนโลยีการกีฬา         2(2-0-4) 
 (Sports Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา ข้อดี ข้อด้อย และพัฒนาการ
ของอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา แนวความคิดใน
การพัฒนาเทคโนโลยีการออกก าลังกายและกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคโนโลยี และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 

2. อธิบายข้อดี ข้อด้อย และพัฒนาการของอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. ประยุกต์ใช้แนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีการออก
ก าลังกายและกีฬา 

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 

 
114476  หัวข้อที่เลือกสรรทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     2(2-0-4) 

(Selected Topics in Sports Science)        
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ี
สนใจในปัจจุบัน รวมถึงความรู้ ท่ีสามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ ท่ี เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือออกปฏิบัติสหกิจศึกษา  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 
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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  การออกก าลังกายของบุคคลกลุ่มพิเศษ       2(2-0-4) 
 (Exercise for Special Populations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษารูปแบบของความบกพร่องประเภทต่าง  ๆ และ
ข้อจ ากัดของร่างกายในบุคคลกลุ่มพิเศษ เช่น บุคคลท่ีมีโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ท่ี
ส่งผลต่อการท ากิจวัตรประจ าวัน รวมท้ังหลักการและวิธีการในการ
จัดโปรแกรมการออกก าลังกายให้กับบุคคลกลุ่มพิเศษ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความบกพร่องประเภทต่างๆ และข้อจ ากัดต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ในบุคคลกลุ่มพิเศษท่ีส่งผลต่อการท ากิจวัตร
ประจ าวัน 

2. อธิบายหลักท่ัวไปของโปรแกรมการออกก าลังกายในบุคคล
กลุ่มพิเศษ 

3. อธิบาย วางแผน และจัดโปรแกรมการออกก าลังกายให้กับ
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 

การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์เข้ากับ
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อ
ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา โดยท่ีนักศึกษาจะได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และประดิษฐ์
เครื่องมือขึ้นมาใช้ได้จริง เครื่องมือท่ีได้รับการผลิตหรือพัฒนาจะถูก
น ามาใช้งานเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเครื่องมือท่ี
มีอยู่แล้ว 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 
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1. ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องวัดทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

2. ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องวัดออกมาเป็นชิ้นงาน 
3. อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ ข้อดี-ข้อเสียของเครื่องมือเครื่องวัด

ท่ีประดิษฐ์ขึ้น 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 

 
114475  เทคโนโลยีการกีฬา         2(2-0-4) 
 (Sports Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา ข้อดี ข้อด้อย และพัฒนาการ
ของอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา แนวความคิดใน
การพัฒนาเทคโนโลยีการออกก าลังกายและกีฬา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคโนโลยี และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 

2. อธิบายข้อดี ข้อด้อย และพัฒนาการของอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. ประยุกต์ใช้แนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีการออก
ก าลังกายและกีฬา 

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 

 
114476  หัวข้อที่เลือกสรรทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     2(2-0-4) 

(Selected Topics in Sports Science)        
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ี
สนใจในปัจจุบัน รวมถึงความรู้ ท่ีสามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ ท่ี เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือออกปฏิบัติสหกิจศึกษา  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 
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1. อธิบายความรู้พื้นฐานและแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์การกีฬา
เกี่ยวกับหัวข้อท่ีเลือกสรร 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและแนวคิดจากหัวข้อท่ีเลือกสรร
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 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน  คุณ ภาพ ในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และการเขียน
รายงานวิชาการ 

4. มีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสู่
สังคมการท างาน  

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 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภ าษณ์ และสั มมนาสหกิ จ ศึกษาหลั งกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ี เรียนใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการท างาน
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 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
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1. อธิบายความรู้พื้นฐานและแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์การกีฬา
เกี่ยวกับหัวข้อท่ีเลือกสรร 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและแนวคิดจากหัวข้อท่ีเลือกสรร
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 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน  คุณ ภาพ ในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และการเขียน
รายงานวิชาการ 

4. มีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสู่
สังคมการท างาน  

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 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภ าษณ์ และสั มมนาสหกิ จ ศึกษาหลั งกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ี เรียนใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการท างาน
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 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้
ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
อาชีพ และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
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จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภ าษณ์ และสั มมนาสหกิ จ ศึกษาหลั งกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ี เรียนใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการท างาน
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 

การศึกษาและวิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
นักศึกษาจะเลือกหัวข้อท่ีตนเองสนใจ ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการ
ทดลอง ท าการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลการทดลอง น าเสนอ
ผลการทดลองแบบปากเปล่า และจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. เลือกหั วข้อ ในการท าวิจัย  และตั้ งสมมติฐานได้อย่ าง
สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเลือก 

2. ออกแบบการทดลองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์       
การกีฬา 

3. ท าการทดลอง เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทดลอง 
4. น าเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบรูปเล่ม 

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  

การก าเนิดตัวอ่อน การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง
ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของเด็กในครรภ์ในภาวะปกติ นับตั้งแต่เริ่ม
ปฏิสนธิไปจนถึงระยะครรภ์ครบก าหนด ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และ 
เด็กในครรภ์ ร่วมท้ังหน้าท่ีของ 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                  5(4-3-9) 
 (Medical Microbiology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

รูปร่าง โครงสร้าง  การเจริญและการแพร่พันธุ์ของ
แบคทีเรีย  เชื้อรา  ไวรัส เชื้อก่อโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข การก่อ
โรคโดยเชื้อจุลินทรีย์ การติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คน การท าให้ปลอดเชื้อ 
การท าลายเชื้อ 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  

ปรสิตท่ีมีความส าคัญในทางการแพทย์ ปรสิตท่ีพบบ่อยใน
ประเทศไทย โปรโตซัว หนอนพยาธิตัวแบน หนอนพยาธิตัวกลม สัตว์
ขาข้อ สัตว์ท่ีเป็นพาหะก่อให้เกิดโรคในคน เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ
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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จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การ สัมภาษณ์ และ สัมมนาสห กิจ ศึกษาห ลั งก ลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถต่อไปน้ี 

นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ี เรียนใน
สาขาวิชาของตนเองในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการท างาน
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 

การศึกษาและวิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
นักศึกษาจะเลือกหัวข้อท่ีตนเองสนใจ ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการ
ทดลอง ท าการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลการทดลอง น าเสนอ
ผลการทดลองแบบปากเปล่า และจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง : 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีมีความสามารถดังนี้ 

1. เลือกหั วข้อ ในการท าวิจัย  และตั้ งสมมติฐานได้อย่ าง
สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเลือก 

2. ออกแบบการทดลองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์       
การกีฬา 

3. ท าการทดลอง เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทดลอง 
4. น าเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบรูปเล่ม 

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  

การก าเนิดตัวอ่อน การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง
ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของเด็กในครรภ์ในภาวะปกติ นับตั้งแต่เริ่ม
ปฏิสนธิไปจนถึงระยะครรภ์ครบก าหนด ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และ 
เด็กในครรภ์ ร่วมท้ังหน้าท่ีของ 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                  5(4-3-9) 
 (Medical Microbiology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

รูปร่าง โครงสร้าง  การเจริญและการแพร่พันธุ์ของ
แบคทีเรีย  เชื้อรา  ไวรัส เชื้อก่อโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข การก่อ
โรคโดยเชื้อจุลินทรีย์ การติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คน การท าให้ปลอดเชื้อ 
การท าลายเชื้อ 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  

ปรสิตท่ีมีความส าคัญในทางการแพทย์ ปรสิตท่ีพบบ่อยใน
ประเทศไทย โปรโตซัว หนอนพยาธิตัวแบน หนอนพยาธิตัวกลม สัตว์
ขาข้อ สัตว์ท่ีเป็นพาหะก่อให้เกิดโรคในคน เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ
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  

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กลไกป้องกันร่างกายจาก
จุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม การ
ทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี กลไกการท าลาย
เน้ือเยื่อ โรคมะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทาง
ภูมิคุ้มกัน โรคออโตอิมมูน โรคระบาดในปัจจุบัน การสร้างเสริมภูมิ
ต้านทานของร่างกาย เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยและ
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 
การพัฒนายาและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง บัญชียาหลักแห่งชาติและ
นโยบายด้านยาแห่งชาติ การติดตามการใช้ยา การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล การเขียนใบสั่งยา เภสัชวิทยาของสารสื่อเฉพาะท่ี  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   กลไกควบคุมการท างานของระบบผิวหนังและ
เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบผิวหนังและ
เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน 

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  กลไกการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเน้ือและการ
เคลื่อนไหวท่ีส าคัญของมนุษย์  กลไกควบคุมการท างานของระบบ
กล้ามเน้ือโครงกระดูก ความสัมพันธ์ของการท างานระหว่างระบบ
กล้ามเน้ือโครงกระดูกและอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง  

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  

สรีรวิทยาของกล้ามเน้ือโครงกระดูกและเส้นประสาทท่ี
เกี่ยวข้อง  กลไกการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเน้ือและการ
เคลื่อนไหวท่ีส าคัญของมนุษย์ กลไกควบคุมการท างานของระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก หลักเภสัชวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเน้ือ
และโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของการท างานระหว่างระบบกล้ามเน้ือ
โครงกระดูกและอวัยวะท่ี เกี่ ยวข้อง การประยุกต์ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบกล้ามเน้ือ
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  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค หน้าท่ีและการท างานของ
เส้นประสาทและสมอง ไขสันหลัง การเคล่ือนไหว การควบคุมการ
ทรงตัว  ความสัมพันธ์ของการท างานระหว่างระบบประสาทและการ
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  หน้าท่ีและการท างานของ
เส้นประสาทสมอง การรับรู้ความรู้สึกชนิดต่าง ๆ กระบวนการของ
ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหว การควบคุมการทรงตัว  ความสัมพันธ์
ของการท างานระหว่างระบบประสาทและการเคลื่อนไหว หลักเภสัช
วิทยาท่ี เกี่ ยวข้องกับระบบประสาท การประยุกต์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบประสาท 
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116203 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์                  3(2-3-5) 
 (Medical Immunology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กลไกป้องกันร่างกายจาก
จุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม การ
ทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี กลไกการท าลาย
เน้ือเยื่อ โรคมะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทาง
ภูมิคุ้มกัน โรคออโตอิมมูน โรคระบาดในปัจจุบัน การสร้างเสริมภูมิ
ต้านทานของร่างกาย เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยและ
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 
การพัฒนายาและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง บัญชียาหลักแห่งชาติและ
นโยบายด้านยาแห่งชาติ การติดตามการใช้ยา การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล การเขียนใบสั่งยา เภสัชวิทยาของสารสื่อเฉพาะท่ี  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   กลไกควบคุมการท างานของระบบผิวหนังและ
เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบผิวหนังและ
เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน 

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  กลไกการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเน้ือและการ
เคลื่อนไหวท่ีส าคัญของมนุษย์  กลไกควบคุมการท างานของระบบ
กล้ามเน้ือโครงกระดูก ความสัมพันธ์ของการท างานระหว่างระบบ
กล้ามเน้ือโครงกระดูกและอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง  

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  

สรีรวิทยาของกล้ามเน้ือโครงกระดูกและเส้นประสาทท่ี
เกี่ยวข้อง  กลไกการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเน้ือและการ
เคลื่อนไหวท่ีส าคัญของมนุษย์ กลไกควบคุมการท างานของระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก หลักเภสัชวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเน้ือ
และโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของการท างานระหว่างระบบกล้ามเน้ือ
โครงกระดูกและอวัยวะท่ี เกี่ ยวข้อง การประยุกต์ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบกล้ามเน้ือ
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  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค หน้าท่ีและการท างานของ
เส้นประสาทและสมอง ไขสันหลัง การเคล่ือนไหว การควบคุมการ
ทรงตัว  ความสัมพันธ์ของการท างานระหว่างระบบประสาทและการ
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  หน้าท่ีและการท างานของ
เส้นประสาทสมอง การรับรู้ความรู้สึกชนิดต่าง ๆ กระบวนการของ
ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหว การควบคุมการทรงตัว  ความสัมพันธ์
ของการท างานระหว่างระบบประสาทและการเคล่ือนไหว หลักเภสัช
วิทยาท่ี เกี่ ยวข้องกับระบบประสาท การประยุกต์ความรู้ทาง
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  

รูปร่าง โครงสร้าง การเจ ริญและการแพร่พันธุ์ของ
แบคทีเรีย เชื้อรา  ไวรัส เชื้อก่อโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข การก่อ
โรคโดยเชื้อจุลินทรีย์ โรคติดเชื้อทางช่องปาก การติด เชื้อจากสัตว์มา
สู่คน การท าให้ปลอดเชื้อ การท าลายเชื้อ การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ ยาต้านจุลชีพ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อจุลชีพ 
หลักการตรวจวินิจฉัย การปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยา 
และการแปลผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาท่ีเก่ียวข้องกับโรคทาง
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  

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กลไกป้องกันร่างกายจาก
จุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม การ
ทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี การตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกันต่อโรคทางช่องปาก กลไกการท ำลายเน้ือเยื่อ โรคมะเร็ง
ภาวะภูมิไวเกิน โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน โรคออโต  
อิมมูน โรคระบาดในปัจจุบันการสร้างเสริมภูมิต้านท านของร่างกาย 
เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันในก ารวินิจฉัยและรักษาโรคและภูมิคุ้มกัน
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 จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบทางเดิน
หายใจ  กลไกการหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวงอก  เสียงลมหายใจ  
การขนส่งและวิเคราะห์ก๊าซ การทดสอบสมรรถภาพของปอด 
หลักการเภสัชวิทยาของระบบทางเดินหายใจ การประยุกต์ความรู้ทาง
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วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบทางเดิน
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 และน้ าเหลือง สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ กลไกควบคุมการท างานของระบบหัวใจและหลอด
เลือด ความดันเลือด หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบหัวใจและ
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                   3(2-3-5) 

(Digestive System I)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค  สรีรวิทยาของระบบย่อย
อาหาร การสร้างและการหลั่งน้ าย่อย กลไกควบคุมการท างานของ
ระบบย่อยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยอาหารและอวัยวะ
ท่ีเกี่ยวข้อง   หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบย่อยอาหาร การ
ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรค
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  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา สรีรวิทยาของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ ฮอร์โมนท่ีเกี่ยวข้อง หลักการทางเภสัชวิทยา
ของระบบปัสสาวะ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเเพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบทางเดินปัสสาวะ 

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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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  

รูปร่าง โครงสร้าง การเจริญและการแพร่พันธุ์ของ
แบคทีเรีย เชื้อรา  ไวรัส เชื้อก่อโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข การก่อ
โรคโดยเชื้อจุลินทรีย์ โรคติดเชื้อทางช่องปาก การติด เชื้อจากสัตว์มา
สู่คน การท าให้ปลอดเชื้อ การท าลายเชื้อ การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ ยาต้านจุลชีพ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อจุลชีพ 
หลักการตรวจวินิจฉัย การปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยา 
และการแปลผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับโรคทาง
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  

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กลไกป้องกันร่างกายจาก
จุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม การ
ทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี การตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกันต่อโรคทางช่องปาก กลไกการท ำลายเน้ือเยื่อ โรคมะเร็ง
ภาวะภูมิไวเกิน โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน โรคออโต  
อิมมูน โรคระบาดในปัจจุบันการสร้างเสริมภูมิต้านท านของร่างกาย 
เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันในก ารวินิจฉัยและรักษาโรคและภูมิคุ้มกัน
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 จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบทางเดิน
หายใจ  กลไกการหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวงอก  เสียงลมหายใจ  
การขนส่งและวิเคราะห์ก๊าซ การทดสอบสมรรถภาพของปอด 
หลักการเภสัชวิทยาของระบบทางเดินหายใจ การประยุกต์ความรู้ทาง
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วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบทางเดิน
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 และน้ าเหลือง สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ กลไกควบคุมการท างานของระบบหัวใจและหลอด
เลือด ความดันเลือด หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบหัวใจและ
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                   3(2-3-5) 

(Digestive System I)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค  สรีรวิทยาของระบบย่อย
อาหาร การสร้างและการหล่ังน้ าย่อย กลไกควบคุมการท างานของ
ระบบย่อยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยอาหารและอวัยวะ
ท่ีเกี่ยวข้อง   หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบย่อยอาหาร การ
ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรค
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  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา สรีรวิทยาของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ ฮอร์โมนท่ีเกี่ยวข้อง หลักการทางเภสัชวิทยา
ของระบบปัสสาวะ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเเพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบทางเดินปัสสาวะ 

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  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา สรีรวิทยาของ
ระบบสืบพันธุ์  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เเละการปฏิสนธิ  ฮอร์โมนท่ี
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. 

 
116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1        2(2-0-4) 

(Endocrine System I)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ 
กลไกการออกฤทธิ์และผลของฮอร์โมนต่อการท างานของอวัยวะ
เป้าหมาย การควบคุมการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ หลักเภสัช
วิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
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. 

 
 
 

116307 ระบบเลือด 1   2(2-0-4) 
(Hematopoietic System I)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

โครงสร้างและลักษณะของเม็ดเลือด สรีรวิทยาและ
ชีววิทยาของระบบเลือด หลักเภสัชวิทยาของระบบเลือด การ
ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ี
พบบ่อยของระบบเลือด 

Structures and types of corpuscle, physiology 
and biology of hematopoietic system, physiology of 
hematopoietic, application of basic sciences to explain 
common problems. 

 
116308 พิษวิทยาทางการแพทย์                  1(1-0-2) 

(Medical Toxicology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

หลักการจัดการเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยท่ีได้รับสารพิษ 
อันตรายท่ีเกิดจากการได้รับสารก าจัดศัตรูพืช  โลหะหนัก  ก๊าซพิษ  
สารพิษท่ีปนเปื้อนในอาหารท่ีเกิดตามธรรมชาติและสารสังเคราะห์  
กรณีศึกษาทางนิติเวชวิทยา  หลักการต้านพิษ  กลไกการเกิดพิษ 
ลักษณะอาการทางคลินิก  หลักการจัดการผู้ป่วยและการบ าบัดรักษา  

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 จุลกายวิภาค คัพภะวิทยา และสรีรวิทยา
ของระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะ พยาธิก าเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก ภาวะผิดปกติของระบบ
สืบพันธ์ุและระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาการและอาการแสดง
ของโรคต่าง ๆ ท่ีพบบ่อยในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ 

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  หน่วยกติ 
  ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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116305 ระบบสืบพันธุ์  1                             2(1-3-3) 
(Reproductive System I)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา สรีรวิทยาของ
ระบบสืบพันธุ์  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เเละการปฏิสนธิ  ฮอร์โมนท่ี
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. 

 
116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1        2(2-0-4) 

(Endocrine System I)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ 
กลไกการออกฤทธ์ิและผลของฮอร์โมนต่อการท างานของอวัยวะ
เป้าหมาย การควบคุมการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ หลักเภสัช
วิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
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. 

 
 
 

116307 ระบบเลือด 1   2(2-0-4) 
(Hematopoietic System I)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

โครงสร้างและลักษณะของเม็ดเลือด สรีรวิทยาและ
ชีววิทยาของระบบเลือด หลักเภสัชวิทยาของระบบเลือด การ
ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ี
พบบ่อยของระบบเลือด 

Structures and types of corpuscle, physiology 
and biology of hematopoietic system, physiology of 
hematopoietic, application of basic sciences to explain 
common problems. 

 
116308 พิษวิทยาทางการแพทย์                  1(1-0-2) 

(Medical Toxicology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite : None  

หลักการจัดการเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยท่ีได้รับสารพิษ 
อันตรายท่ีเกิดจากการได้รับสารก าจัดศัตรูพืช  โลหะหนัก  ก๊าซพิษ  
สารพิษท่ีปนเปื้อนในอาหารท่ีเกิดตามธรรมชาติและสารสังเคราะห์  
กรณีศึกษาทางนิติเวชวิทยา  หลักการต้านพิษ  กลไกการเกิดพิษ 
ลักษณะอาการทางคลินิก  หลักการจัดการผู้ป่วยและการบ าบัดรักษา  

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 จุลกายวิภาค คัพภะวิทยา และสรีรวิทยา
ของระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะ พยาธิก าเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก ภาวะผิดปกติของระบบ
สืบพันธ์ุและระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาการและอาการแสดง
ของโรคต่าง ๆ ท่ีพบบ่อยในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ 

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  หน่วยกติ 
  ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



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

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

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

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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
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โทรศัพท: 0 4422 4213-5  โทรสาร: 0 4422 4214

E-mail: fl@sut.ac.th
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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

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
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E-mail: mtech@sut.ac.th
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สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

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

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานสารสนเทศในบริบทต่าง ๆ  ได้แก่ 

●  งานพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ด้านธุรกิจอัจฉริยะและ
การวิเคราะห์ข้อมูล และด้านสารสนเทศและห้องสมุด  

●  งานธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลด้านธุรกิจอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ เพื่อการด าเนินการและ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานของ
องค์การ 

●  งานสารสนเทศและห้องสมุด (สารสนเทศศึกษา) เน้นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดท าเครื่องมือค้นคืนและเข้าถึง
สารสนเทศและความรู้ และการให้บริการสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

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

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานสารสนเทศในบริบทต่าง ๆ  ได้แก่ 

●  งานพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ด้านธุรกิจอัจฉริยะและ
การวิเคราะห์ข้อมูล และด้านสารสนเทศและห้องสมุด  

●  งานธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลด้านธุรกิจอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ เพื่อการด าเนินการและ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานของ
องค์การ 

●  งานสารสนเทศและห้องสมุด (สารสนเทศศึกษา) เน้นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดท าเครื่องมือค้นคืนและเข้าถึง
สารสนเทศและความรู้ และการให้บริการสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เป็นหลักสูตรสหวิทยาการท่ีเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นฐานความรู้ก่อนการศึกษาวิชาชีพเฉพาะใน

งานสารสนเทศด้านต่าง ๆ  
ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเน้นความรู้เรื่องปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์การ และปัจจัยข่าวสารแล้ว ยังต้องศึกษา

หมวดวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐานอันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การส่ือสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสภาพการจ้างงานท่ีแปรเปล่ียนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

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

●  กระบวนการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาการโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นโปรแกร
ประยุกต์บนเว็บ และบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 

●  หลักการในการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
●  การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา และการประเมินโครงการซอฟต์แวร์ 

2. ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence and Data Analytics) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น 
●  วิธีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลด้านธุรกิจอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์การได ้
●  กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยเทคนิคและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการด าเนินกิจการ 

และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์การ 
●  หลักในการด าเนินการและบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

3. สารสนเทศศึกษา  (Information Studies)  เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น 
●  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การก าหนด การสร้าง  การคัดเลือก การจัดหา การวิเคราะห์  การจัดเก็บ  การบริการ 

การเผยแพร่และน าส่งสารสนเทศ  โดยค านึงถึงความต้องการและลักษณะของผู้ใช้เป็นส าคัญ 
●  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานสารสนเทศ การจัดท าสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าฐานข้อมูลและ

เครื่องมือส าหรับการค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  การพัฒนาระบบอัตโนมัติ
เพื่อการจัดการงานสารสนเทศและห้องสมุด การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศในส านักงาน และการพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ  

●  การออกแบบและการผลิตสื่อในงานสารสนเทศ  และการจัดการสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 นักเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกแผนการเรียน  
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โครงสร้างหลักสูตร 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  177  หน่วยกิต (ไตรภาค) 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    38   หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป              15  หน่วยกิต  
1.2  กลุ่มวิชาภาษา      15  หน่วยกิต  
1.3  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก        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 
 (จ านวน 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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ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เป็นหลักสูตรสหวิทยาการท่ีเน้นเทคโนโลยี ดิจิทัล เป็นฐานความรู้ก่อนการศึกษาวิชาชีพเฉพาะใน

งานสารสนเทศด้านต่าง ๆ  
ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเน้นความรู้เรื่องปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์การ และปัจจัยข่าวสารแล้ว ยังต้องศึกษา

หมวดวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐานอันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การส่ือสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสภาพการจ้างงานท่ีแปรเปล่ียนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

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

●  กระบวนการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาการโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นโปรแกร
ประยุกต์บนเว็บ และบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 

●  หลักการในการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
●  การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา และการประเมินโครงการซอฟต์แวร์ 

2. ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence and Data Analytics) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น 
●  วิธีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลด้านธุรกิจอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์การได ้
●  กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยเทคนิคและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการด าเนินกิจการ 

และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์การ 
●  หลักในการด าเนินการและบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

3. สารสนเทศศึกษา  (Information Studies)  เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น 
●  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การก าหนด การสร้าง  การคัดเลือก การจัดหา การวิเคราะห์  การจัดเก็บ  การบริการ 

การเผยแพร่และน าส่งสารสนเทศ  โดยค านึงถึงความต้องการและลักษณะของผู้ใช้เป็นส าคัญ 
●  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานสารสนเทศ การจัดท าสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าฐานข้อมูลและ

เครื่องมือส าหรับการค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  การพัฒนาระบบอัตโนมัติ
เพื่อการจัดการงานสารสนเทศและห้องสมุด การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศในส านักงาน และการพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ  

●  การออกแบบและการผลิตสื่อในงานสารสนเทศ  และการจัดการสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 นักเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกแผนการเรียน  
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โครงสร้างหลักสูตร 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  177  หน่วยกิต (ไตรภาค) 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    38   หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป              15  หน่วยกิต  
1.2  กลุ่มวิชาภาษา      15  หน่วยกิต  
1.3  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก        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 
 (จ านวน 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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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานในอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสารสนเทศและจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานท้ัง

ในองค์การภาครัฐและภาคธุรกิจ ท้ังระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยมีลักษณะงานในแต่ละ
กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังน้ี 

1. กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่องค์กรวิสาหกิจ (Enterprise Software Developer) นักวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (Software Engineer) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ผู้ทดสอบระบบ (System Tester) ผู้จัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ (Software Project Manager) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์                
บนเว็บ (Web Developer) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (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 นักวิเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ (Information Analyst) ผู้จัดท าดรรชนีและสาระสังเขป (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) ผู้จัดการเอกสารส านักงาน (Records Manager) ผู้จัดการสารสนเทศ (Information Manager) 
ผู้จัดการความรู้ (Knowledge Manager) วิศวกรความรู้ ( Information Engineer) ผู้จัดการระบบสารสนเทศ ( Information 
System Manager)  นักจดหมายเหตุและบรรณารักษ์  (Archivist, Curator, and Librarian)  ผู้ประกอบการสารสนเทศ 
(Information Entrepreneur) ตัวแทนจ าหน่ายข้อมูล ( Information Broker) เลขานุการ (Secretary) นักวิจัย (Researcher) 
บรรณารักษ์ไซเบอร์ (Cybrarian (Cyber + Librarian)) นักวิเคราะห์เว็บ (Web Cataloger) ผู้ดูแลเน้ือหาเว็บ (Web Content) 
และผู้ดูแลเว็บ (Web Master)  
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ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
●  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
●  สตูดิโอขนาดมาตรฐานส าหรับออกอากาศ 
●  ชุดอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่องานแอนิเมชัน (Motion Capture) 
●  ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing  และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing 
●  ชุดล าดับภาพและเสียงเคลื่อนท่ี 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง 
●  ห้องผลิตสื่อกราฟิก 
●  ชุดกล้องดิจิทัล Eagle-4 จ านวน 8 กล้อง 
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพน่ิง 
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายท าวีดิทัศน์ขั้นสูง 
●  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
●  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
โทรศัพท์: 0 4422 4273 โทรสาร: 0 4422 4548 
E-mail: infotech@sut.ac.th 
Website: http://soctech.sut.ac.th/it 
Facebook: http://www.facebook.com/ITSuranaree 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานในอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสารสนเทศและจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานท้ัง

ในองค์การภาครัฐและภาคธุรกิจ ท้ังระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยมีลักษณะงานในแต่ละ
กลุ่มวิชาเฉพาะ ดังน้ี 

1. กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่องค์กรวิสาหกิจ (Enterprise Software Developer) นักวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (Software Engineer) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ผู้ทดสอบระบบ (System Tester) ผู้จัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ (Software Project Manager) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์                
บนเว็บ (Web Developer) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (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 นักวิเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ (Information Analyst) ผู้จัดท าดรรชนีและสาระสังเขป (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) ผู้จัดการเอกสารส านักงาน (Records Manager) ผู้จัดการสารสนเทศ (Information Manager) 
ผู้จัดการความรู้ (Knowledge Manager) วิศวกรความรู้ ( Information Engineer) ผู้จัดการระบบสารสนเทศ ( Information 
System Manager)  นักจดหมายเหตุและบรรณารักษ์  (Archivist, Curator, and Librarian)  ผู้ประกอบการสารสนเทศ 
(Information Entrepreneur) ตัวแทนจ าหน่ายข้อมูล ( Information Broker) เลขานุการ (Secretary) นักวิจัย (Researcher) 
บรรณารักษ์ไซเบอร์ (Cybrarian (Cyber + Librarian)) นักวิเคราะห์เว็บ (Web Cataloger) ผู้ดูแลเน้ือหาเว็บ (Web Content) 
และผู้ดูแลเว็บ (Web Master)  
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ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
●  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
●  สตูดิโอขนาดมาตรฐานส าหรับออกอากาศ 
●  ชุดอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่องานแอนิเมชัน (Motion Capture) 
●  ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing  และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing 
●  ชุดล าดับภาพและเสียงเคลื่อนท่ี 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง 
●  ห้องผลิตสื่อกราฟิก 
●  ชุดกล้องดิจิทัล Eagle-4 จ านวน 8 กล้อง 
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพน่ิง 
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายท าวีดิทัศน์ขั้นสูง 
●  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
●  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
โทรศัพท์: 0 4422 4273 โทรสาร: 0 4422 4548 
E-mail: infotech@sut.ac.th 
Website: http://soctech.sut.ac.th/it 
Facebook: http://www.facebook.com/ITSuranaree 



176 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1)  กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

202108  การรู้ดิจทิัล 2 202202  ความเป็นพลเมอืงและพลเมืองโลก 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 3 213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ 3 
            เรียนรู ้  214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาการ 3             ทางวชิาการ  
202201  ทักษะชีวิต 3             สารสนเทศ  214107  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3 
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3 214105  การรู้เท่าทนัสือ่ในยุคดิจทิัล 3 214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 
214101  คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร ์ 3 214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์           3 214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
214102  สถิติเพื่อการวจิัยวิทยาการ     3             ส าหรับระบบสารสนเทศ 1    
            สารสนเทศ      
214103  การสื่อสารในยุคดิจทิัล 3               เลือกเรียน 2 หน่วยกิต  

จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้
 

  วิชาเลือกเสร ี 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
    202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
    202181  สุขภาพองค์รวม 2 
  

 
 202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่ม 

            อาชีพ 
2 

    202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
    202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
    202331  อาเซียนศึกษา 2 
    202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
      

    วิชาเลือกเสร ี 2 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

213204  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์     3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 214206  การออกแบบและพัฒนา 3 
            เฉพาะ  214205  เทคโนโลยีเว็บ 3             แอนิเมชัน และมัลติมีเดีย  
214201  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 214221  โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธ ี 3 214223  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์             3 
214202  การออกแบบระบบสารสนเทศ  3 214222  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล   3             วิสาหกจิ  
214203  การจัดการความรู ้ 3              ขั้นสูง  214224  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์ 3 
214204  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
            ส าหรับระบบสารสนเทศ 2 3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  เลือกเรียน 4 หน่วยกิต    
              ในกลุ่ม ดังนี้  จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต   214225  ความมั่นคงปลอดภัยของ 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้               เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 214226  การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร ์ 3 202181  สุขภาพองค์รวม 2 
202175  ศิลปวิจักษ์ 2   202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
202181  สุขภาพองค์รวม 2 เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม ดังนี ้  202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 214244  เศรษฐศาสตร์ดจิิทัล 3 202331  อาเซียนศึกษา 2 
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค 3 202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
202331  อาเซียนศึกษา 2             ดิจิทลั  เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 214265  การพัฒนาและการจดัการ 3 ในกลุ่ม ดังนี้  
              ทรัพยากรสารสนเทศ  214227  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง  
  214266  เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและ 3             มนุษย์กับคอมพิวเตอร ์ 3 
              ห้องสมุด  214228  การพัฒนาสว่นตอ่ประสานกับ             3 
                ผู้ใชข้องเว็บ 3 
  

 
 เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือก

นอกกลุ่ม ดังนี ้
 

    214246  การตลาดดิจทิัล 3 
    214247  ฐานข้อมูลแบบโนเอสควิแอล 3 
    224251  การสื่อสารธุรกิจ 3 
    214267  การจัดท าดรรชนแีละ  3 
                สาระสังเขป  
    214268  เครือข่ายระบบสารสนเทศ 3 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1)  กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

202108  การรู้ดิจทิัล 2 202202  ความเป็นพลเมอืงและพลเมืองโลก 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 3 213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ 3 
            เรียนรู ้  214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาการ 3             ทางวชิาการ  
202201  ทักษะชีวิต 3             สารสนเทศ  214107  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3 
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3 214105  การรู้เท่าทนัสือ่ในยุคดิจทิัล 3 214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 
214101  คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร ์ 3 214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์           3 214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
214102  สถิติเพื่อการวจิัยวิทยาการ     3             ส าหรับระบบสารสนเทศ 1    
            สารสนเทศ      
214103  การสื่อสารในยุคดิจทิัล 3               เลือกเรียน 2 หน่วยกิต  

จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้
 

  วิชาเลือกเสร ี 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
    202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
    202181  สุขภาพองค์รวม 2 
  

 
 202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่ม 

            อาชีพ 
2 

    202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
    202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
    202331  อาเซียนศึกษา 2 
    202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
      

    วิชาเลือกเสร ี 2 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

213204  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์     3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 214206  การออกแบบและพัฒนา 3 
            เฉพาะ  214205  เทคโนโลยีเว็บ 3             แอนิเมชัน และมัลติมีเดีย  
214201  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 214221  โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธ ี 3 214223  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์             3 
214202  การออกแบบระบบสารสนเทศ  3 214222  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล   3             วิสาหกจิ  
214203  การจัดการความรู ้ 3              ขั้นสูง  214224  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์ 3 
214204  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
            ส าหรับระบบสารสนเทศ 2 3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  เลือกเรียน 4 หน่วยกิต    
              ในกลุ่ม ดังนี้  จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต   214225  ความมั่นคงปลอดภัยของ 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้               เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 214226  การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร ์ 3 202181  สุขภาพองค์รวม 2 
202175  ศิลปวิจักษ์ 2   202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
202181  สุขภาพองค์รวม 2 เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม ดังนี ้  202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 214244  เศรษฐศาสตร์ดจิิทัล 3 202331  อาเซียนศึกษา 2 
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค 3 202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
202331  อาเซียนศึกษา 2             ดิจิทลั  เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 214265  การพัฒนาและการจดัการ 3 ในกลุ่ม ดังนี้  
              ทรัพยากรสารสนเทศ  214227  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง  
  214266  เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและ 3             มนุษย์กับคอมพิวเตอร ์ 3 
              ห้องสมุด  214228  การพัฒนาสว่นตอ่ประสานกับ             3 
                ผู้ใชข้องเว็บ 3 
  

 
 เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือก

นอกกลุ่ม ดังนี ้
 

    214246  การตลาดดิจทิัล 3 
    214247  ฐานข้อมูลแบบโนเอสควิแอล 3 
    224251  การสื่อสารธุรกิจ 3 
    214267  การจัดท าดรรชนแีละ  3 
                สาระสังเขป  
    214268  เครือข่ายระบบสารสนเทศ 3 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

214301  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 2 213305  ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 3 214302 การบริการคอมพวิเตอร์ 2 
            ดิจิทลั  214323  การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ 3 214325 การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3 
214321  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3 214324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 204490 เตรียมสหกิจศกึษา 1 
214322  วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 3             ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่  เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  ในกลุ่ม ดังนี้  
กลุ่ม ดงันี้  กลุ่ม ดังนี้              214331  การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย 3 
214326  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิง            3 214328  การโปรแกรมภาษาสคริปต ์ 3 214332  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์  
            อ็อบเจกต์ขัน้สูง  214329  การพัฒนาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3             ข้ามแพลตฟอร์ม  
214327  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 214330  การออกแบบประสบการณผ์ู้ใช ้ 3 214333  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 
224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน 3 224323  ธุรกิจสือ่ดิจทิัลและผู้ประกอบการ 3             ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนทีข่ั้นสูง  
            ส าหรับโปรแกรมประยุกต ์  เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  224360  พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ 3 
เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  กลุ่ม ดังนี ้  เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
กลุ่ม ดังนี ้  214347  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3 นอกกลุ่ม ดังนี้  
214345  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 214348  การจัดการการเงิน 3 214349  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
214346  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 3 224354  การสื่อสารต่างและระหว่าง 3 214350  การวิเคราะห์เนื้อหาสือ่สังคม 3 
224351  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3               วัฒนธรรม  214351  คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 3 
214366  การค้นคืนสารสนเทศ 3 214369  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3 214352  เทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรม 3 
214367  เมทาดาทา 3 214370  การออกแบบสารสนเทศและการ 3             องคก์าร  
214368  การจัดการสารสนเทศสือ่มวลชน 3             พมิพ์แบบตั้งโตะ๊  214372  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
  214371  การท ารายการสือ่ดิจทิัล 3 214373  การปรับแต่งสารสนเทศ 3 
  224355  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ ์ 3 214374  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้              3 
              ทางสือ่ดิจทิัล  214375  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 3 
  224356  การจัดการสือ่เพือ่พันธกิจทาง 3 214376  การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ 3 
              สงัคม              ทางพิพิธภณัฑ์  
วิชาเลือกเสร ี 3   214377  การจัดการสถาบันบรกิาร 3 
                 สารสนเทศ  
    224362  สื่อดิจิทัลเพือ่บุคคลทีม่ีความ 3 
                ต้องการพเิศษ  

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วยกิต 

 204491 สหกิจศึกษา 1 8 214492  สัมมนาซอฟต์แวรว์ิสาหกิจ 2   
  214493  โครงงานซอฟตแ์วรว์ิสาหกจิ 4   
      
  เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก    
  กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้    
  214421  อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง 3   
  214441  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3   
  214461  การวิจัยและประเมินผลงาน 

            สารสนเทศ 
3   

      
รวม 8 รวม 6   

 
 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสตูรก าหนด 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

214301  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 2 213305  ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 3 214302 การบริการคอมพวิเตอร์ 2 
            ดิจิทลั  214323  การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ 3 214325 การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3 
214321  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3 214324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 204490 เตรียมสหกิจศกึษา 1 
214322  วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 3             ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่  เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  ในกลุ่ม ดังนี้  
กลุ่ม ดงันี้  กลุ่ม ดังนี้              214331  การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย 3 
214326  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิง            3 214328  การโปรแกรมภาษาสคริปต ์ 3 214332  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์  
            อ็อบเจกต์ขัน้สูง  214329  การพัฒนาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3             ข้ามแพลตฟอร์ม  
214327  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 214330  การออกแบบประสบการณผ์ู้ใช ้ 3 214333  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 
224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน 3 224323  ธุรกิจสือ่ดิจทิัลและผู้ประกอบการ 3             ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนทีข่ั้นสูง  
            ส าหรับโปรแกรมประยุกต ์  เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  224360  พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ 3 
เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  กลุ่ม ดังนี ้  เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
กลุ่ม ดังนี ้  214347  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3 นอกกลุ่ม ดังนี้  
214345  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 214348  การจัดการการเงิน 3 214349  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
214346  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 3 224354  การสื่อสารต่างและระหว่าง 3 214350  การวิเคราะห์เนื้อหาสือ่สังคม 3 
224351  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3               วัฒนธรรม  214351  คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 3 
214366  การค้นคืนสารสนเทศ 3 214369  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3 214352  เทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรม 3 
214367  เมทาดาทา 3 214370  การออกแบบสารสนเทศและการ 3             องคก์าร  
214368  การจัดการสารสนเทศสือ่มวลชน 3             พมิพ์แบบตั้งโตะ๊  214372  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
  214371  การท ารายการสือ่ดิจทิัล 3 214373  การปรับแต่งสารสนเทศ 3 
  224355  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ ์ 3 214374  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้              3 
              ทางสือ่ดิจทิัล  214375  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 3 
  224356  การจัดการสือ่เพือ่พันธกิจทาง 3 214376  การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ 3 
              สงัคม              ทางพิพิธภณัฑ์  
วิชาเลือกเสร ี 3   214377  การจัดการสถาบันบรกิาร 3 
                 สารสนเทศ  
    224362  สื่อดิจิทัลเพือ่บุคคลทีม่ีความ 3 
                ต้องการพเิศษ  

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วยกิต 

 204491 สหกิจศึกษา 1 8 214492  สัมมนาซอฟต์แวรว์ิสาหกิจ 2   
  214493  โครงงานซอฟตแ์วรว์ิสาหกจิ 4   
      
  เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก    
  กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้    
  214421  อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง 3   
  214441  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3   
  214461  การวิจัยและประเมินผลงาน 

            สารสนเทศ 
3   

      
รวม 8 รวม 6   

 
 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสตูรก าหนด 
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2)  กลุ่มวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 
202108  การรู้ดิจทิัล 2 202202  ความเป็นพลเมอืงและพลเมืองโลก 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 3 213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค ์ 3 
            เรียนรู ้  214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาการ 3             ทางวชิาการ  
202201  ทักษะชีวิต 3             สารสนเทศ  214107  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3 
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3 214105  การรู้เท่าทนัสือ่ในยุคดิจทิัล 3 214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 
214101  คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร ์ 3 214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์           3 214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
214102  สถิติเพื่อการวจิัยวิทยาการ     3             ส าหรับระบบสารสนเทศ 1    
            สารสนเทศ      
214103  การสื่อสารในยุคดิจทิัล 3               เลือกเรียน 2 หน่วยกิต  

จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้
 

  วิชาเลือกเสร ี 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
    202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
    202181  สุขภาพองค์รวม 2 
  

 
 202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่ม 

            อาชีพ 
2 

    202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
    202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
    202331  อาเซียนศึกษา 2 
    202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
      

    วิชาเลือกเสร ี 2 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

213204  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์     3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 214206  การออกแบบและพัฒนา 3 
             เฉพาะ  214205  เทคโนโลยีเว็บ 3              แอนิเมชันและมัลติมีเดีย  
214201  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 214222  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 3 214242  กลยุทธ์และการบริหารผลการ 3 
214202  การออกแบบระบบสารสนเทศ  3              ขั้นสูง              ปฏิบัติงานในองค์กร  
214203  การจัดการความรู ้ 3 214241  ธุรกิจดจิิทัล 3 214243  คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ             3 
214204  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  เลือกเรียน 4 หน่วยกิต   
            ส าหรับระบบสารสนเทศ 2  กลุ่ม ดังนี้  จากรายวิชาหมวดศกึษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต   214244  เศรษฐศาสตร์ดจิิทัล 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค 3 202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2             ดิจิทลั  202181  สุขภาพองค์รวม 2 
202175  ศิลปวิจักษ์ 2 เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
202181  สุขภาพองค์รวม 2 กลุ่ม ดังนี้            202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่มอาชีพ 2 214225  ความมั่นคงปลอดภัยของ 3 202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2              เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  202331  อาเซียนศึกษา 2 
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 214226  การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร์ 3 202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
202331  อาเซียนศึกษา 2 214265  การพัฒนาและการจดัการ 3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
202373  การคิดเชิงออกแบบ 2             ทรัพยากรสารสนเทศ  ในกลุ่ม ดังนี้  
  214266  เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและ  3 214246  การตลาดดิจทิัล 3 
              ห้องสมุด  214247  ฐานข้อมูลแบบโนเอสควิแอล 3 
    224251  การสื่อสารธุรกิจ 3 
    เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือก  
                นอกกลุ่ม ดังนี ้  
    214227  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 3 

                   มนุษย์กับคอมพวิเตอร ์  
    214228  การพัฒนาสว่นตอ่ประสานกับ 3 
                ผู้ใชข้องเว็บ  
    214267   การจัดท าดรรชนีและ 3 
                 สาระสังเขป  
    214268   เครือข่ายระบบสารสนเทศ 3 

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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2)  กลุ่มวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 
202108  การรู้ดิจทิัล 2 202202  ความเป็นพลเมอืงและพลเมืองโลก 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 3 213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค ์ 3 
            เรียนรู ้  214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาการ 3             ทางวชิาการ  
202201  ทักษะชีวิต 3             สารสนเทศ  214107  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3 
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3 214105  การรู้เท่าทนัสือ่ในยุคดิจทิัล 3 214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 
214101  คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร ์ 3 214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์           3 214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
214102  สถิติเพื่อการวจิัยวิทยาการ     3             ส าหรับระบบสารสนเทศ 1    
            สารสนเทศ      
214103  การสื่อสารในยุคดิจทิัล 3               เลือกเรียน 2 หน่วยกิต  

จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้
 

  วิชาเลือกเสร ี 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
    202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
    202181  สุขภาพองค์รวม 2 
  

 
 202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่ม 

            อาชีพ 
2 

    202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
    202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
    202331  อาเซียนศึกษา 2 
    202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
      

    วิชาเลือกเสร ี 2 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

213204  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์     3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 214206  การออกแบบและพัฒนา 3 
             เฉพาะ  214205  เทคโนโลยีเว็บ 3              แอนิเมชันและมัลติมีเดีย  
214201  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 214222  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 3 214242  กลยุทธ์และการบริหารผลการ 3 
214202  การออกแบบระบบสารสนเทศ  3              ขั้นสูง              ปฏิบัติงานในองค์กร  
214203  การจัดการความรู ้ 3 214241  ธุรกิจดจิิทัล 3 214243  คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ             3 
214204  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  เลือกเรียน 4 หน่วยกิต   
            ส าหรับระบบสารสนเทศ 2  กลุ่ม ดังนี้  จากรายวิชาหมวดศกึษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต   214244  เศรษฐศาสตร์ดจิิทัล 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค 3 202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2             ดิจิทลั  202181  สุขภาพองค์รวม 2 
202175  ศิลปวิจักษ์ 2 เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
202181  สุขภาพองค์รวม 2 กลุ่ม ดังนี้            202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่มอาชีพ 2 214225  ความมั่นคงปลอดภัยของ 3 202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2              เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  202331  อาเซียนศึกษา 2 
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 214226  การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร์ 3 202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
202331  อาเซียนศึกษา 2 214265  การพัฒนาและการจดัการ 3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
202373  การคิดเชิงออกแบบ 2             ทรัพยากรสารสนเทศ  ในกลุ่ม ดังนี้  
  214266  เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและ  3 214246  การตลาดดิจทิัล 3 
              ห้องสมุด  214247  ฐานข้อมูลแบบโนเอสควิแอล 3 
    224251  การสื่อสารธุรกิจ 3 
    เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือก  
                นอกกลุ่ม ดังนี ้  
    214227  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 3 

                   มนุษย์กับคอมพวิเตอร ์  
    214228  การพัฒนาสว่นตอ่ประสานกับ 3 
                ผู้ใชข้องเว็บ  
    214267   การจัดท าดรรชนีและ 3 
                 สาระสังเขป  
    214268   เครือข่ายระบบสารสนเทศ 3 

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปท่ีี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

214301  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 2 213305  ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 3 214302  การบริการคอมพิวเตอร ์ 2 
            ดิจิทลั  214342  สถิติขั้นสูงเพือ่การวเิคราะห์ข้อมลู 3 214344  การวิเคราะห์และการจินตทัศน์ 3 
214321  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3 214343  กระบวนการธุรกิจและการวางแผน 3             ข้อมูลขนาดใหญ ่  
214341  ธุรกิจอัจฉริยะ 3             ทรัพยากรองค์กร  204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน              เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
กลุ่ม ดังนี้  กลุ่ม ดังนี้  ในกลุ่ม ดังนี้  

214345  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 214347  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3 214349  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
214346  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 3 214348  การจัดการการเงิน 3 214350  การวิเคราะห์เนื้อหาสือ่สังคม 3 
224351  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 224354  การสื่อสารต่างและระหว่าง 3 214351  คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 3 
เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก              วัฒนธรรม  214352  เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ 3 
กลุ่ม ดังนี ้  เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  เลือกเรียน 6 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือก  
214326  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิง 3 กลุ่ม ดังนี ้  นอกกลุ่ม ดังนี ้  
            อ็อบเจกต์ขัน้สูง  214328  การโปรแกรมภาษาสคริปต ์ 3 214331  การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย 3 
214327  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 214329  การพัฒนาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3 214332  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 
224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน             3 214330  การออกแบบประสบการณผ์ู้ใช ้ 3             ข้ามแพลตฟอร์ม  
            ส าหรับโปรแกรมประยุกต ์  224323  ธุรกิจสือ่ดิจทิัลและผู้ประกอบการ 3 214333  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์             3 
214366  การค้นคืนสารสนเทศ 3 214369  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3              ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันสูง  
214367  เมทาดาทา 3 214370  การออกแบบสารสนเทศและการ 3 224360  พฤติกรรมและการสื่อสารใน             3 
214368  การจัดการสารสนเทศสือ่มวลชน 3             พมิพ์แบบตั้งโตะ๊              องคก์าร  
  214371  การท ารายการสือ่ดิจทิัล 3 214372  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
วิชาเลือกเสร ี 3 224355  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 3 214373  การปรับแต่งสารสนเทศ 3 
              ทางสือ่ดิจทิัล  214374  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้              3 
  224356  การจัดการสือ่เพือ่พันธกิจทาง             3 214375  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 3 
              สงัคม 3 214376  การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ    3 
                ทางพิพิธภณัฑ์  
    214377  การจัดการสถาบันบรกิาร 3 
                สารสนเทศ               
    224362  สื่อดิจิทัลเพือ่บุคคลทีม่ีความ 3 
                ต้องการพเิศษ   

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วยกิต 

 204491 สหกิจศึกษา 1 8 214494  สัมมนาธุรกิจอัจฉริยะและการ       2   
              วิเคราะห์ขอ้มูล    
  214495  โครงงานธุรกิจอัจฉริยะและการ             4   
              วิเคราะห์ขอ้มูล    
  เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก    
  กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้    
  214421  อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง 3   
  214441  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3   
  214461  การวิจัยและประเมินผลงาน 3   
              สารสนเทศ    
      

รวม 8 รวม 6   
 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสตูรก าหนด 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปท่ีี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

214301  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 2 213305  ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 3 214302  การบริการคอมพิวเตอร ์ 2 
            ดิจิทลั  214342  สถิติขั้นสูงเพือ่การวเิคราะห์ข้อมลู 3 214344  การวิเคราะห์และการจินตทัศน์ 3 
214321  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3 214343  กระบวนการธุรกิจและการวางแผน 3             ข้อมูลขนาดใหญ ่  
214341  ธุรกิจอัจฉริยะ 3             ทรัพยากรองค์กร  204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน              เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
กลุ่ม ดังนี้  กลุ่ม ดังนี้  ในกลุ่ม ดังนี้  

214345  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 214347  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3 214349  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
214346  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 3 214348  การจัดการการเงิน 3 214350  การวิเคราะห์เนื้อหาสือ่สังคม 3 
224351  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 224354  การสื่อสารต่างและระหว่าง 3 214351  คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 3 
เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก              วัฒนธรรม  214352  เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ 3 
กลุ่ม ดังนี ้  เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  เลือกเรียน 6 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือก  
214326  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิง 3 กลุ่ม ดังนี ้  นอกกลุ่ม ดังนี ้  
            อ็อบเจกต์ขัน้สูง  214328  การโปรแกรมภาษาสคริปต ์ 3 214331  การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย 3 
214327  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 214329  การพัฒนาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3 214332  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 
224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน             3 214330  การออกแบบประสบการณผ์ู้ใช ้ 3             ข้ามแพลตฟอร์ม  
            ส าหรับโปรแกรมประยุกต ์  224323  ธุรกิจสือ่ดิจทิัลและผู้ประกอบการ 3 214333  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์             3 
214366  การค้นคืนสารสนเทศ 3 214369  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3              ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันสูง  
214367  เมทาดาทา 3 214370  การออกแบบสารสนเทศและการ 3 224360  พฤติกรรมและการสื่อสารใน             3 
214368  การจัดการสารสนเทศสือ่มวลชน 3             พมิพ์แบบตั้งโตะ๊              องคก์าร  
  214371  การท ารายการสือ่ดิจทิัล 3 214372  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
วิชาเลือกเสร ี 3 224355  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 3 214373  การปรับแต่งสารสนเทศ 3 
              ทางสือ่ดิจทิัล  214374  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้              3 
  224356  การจัดการสือ่เพือ่พันธกิจทาง             3 214375  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 3 
              สงัคม 3 214376  การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ    3 
                ทางพิพิธภณัฑ์  
    214377  การจัดการสถาบันบรกิาร 3 
                สารสนเทศ               
    224362  สื่อดิจิทัลเพือ่บุคคลทีม่ีความ 3 
                ต้องการพเิศษ   

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วยกิต 

 204491 สหกิจศึกษา 1 8 214494  สัมมนาธุรกิจอัจฉริยะและการ       2   
              วิเคราะห์ขอ้มูล    
  214495  โครงงานธุรกิจอัจฉริยะและการ             4   
              วิเคราะห์ขอ้มูล    
  เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก    
  กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้    
  214421  อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง 3   
  214441  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3   
  214461  การวิจัยและประเมินผลงาน 3   
              สารสนเทศ    
      

รวม 8 รวม 6   
 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสตูรก าหนด 
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3)  กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา   
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 
202108  การรู้ดิจทิัล 2 202202  ความเป็นพลเมอืงและพลเมืองโลก 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 3 213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค ์ 3 
            เรียนรู ้  214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาการ 3             ทางวชิาการ  
202201  ทักษะชีวิต 3             สารสนเทศ  214107  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3 
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3 214105  การรู้เท่าทนัสือ่ในยุคดิจทิัล 3 214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 
214101  คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร ์ 3 214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์           3 214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
214102  สถิติเพื่อการวจิัยวิทยาการ     3             ส าหรับระบบสารสนเทศ 1    
            สารสนเทศ      
214103  การสื่อสารในยุคดิจทิัล 3               เลือกเรียน 2 หน่วยกิต  

จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้
 

  วิชาเลือกเสร ี 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
    202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
    202181  สุขภาพองค์รวม 2 
  

 
 202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่ม 

            อาชีพ 
2 

    202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
    202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
    202331  อาเซียนศึกษา 2 
    202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
      

    วิชาเลือกเสร ี 2 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 
213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 214206  การออกแบบและพัฒนา 3 
214201  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 214205  เทคโนโลยีเว็บ 3             แอนิเมชันและมัลติมีเดีย  
214202  การออกแบบระบบสารสนเทศ  3 214261  สารสนเทศในบริบทสังคม 3 214263  การจัดระบบสารสนเทศ 3 
214203  การจัดการความรู ้ 3 214262  แหล่งสารสนเทศ 3 214264  ผู้ใช้สารสนเทศ 3 
214204  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  เลือกเรียน 4 หน่วยกิต  
            ส าหรับระบบสารสนเทศ 2  กลุ่ม ดังนี้  จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  
              214265  การพัฒนาและการจดัการร 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต               ทรัพยากรสารสนเทศ  202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  214266  เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและ 3 202181  สุขภาพองค์รวม 2 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2             ห้องสมุด  202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
202175  ศิลปวิจักษ์ 2 เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
202181  สุขภาพองค์รวม 2 กลุ่ม  ดังนี ้           202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่มอาชีพ 2 214225  ความมั่นคงปลอดภัยของ 3 202331  อาเซียนศึกษา 2 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2               เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 214226  การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร์ 3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
202331  อาเซียนศึกษา 2 214244  เศรษฐศาสตร์ดจิิทัล 3 ในกลุ่มดังนี้  
202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค              3 214267  การจัดท าดรรชนแีละ 3 
               ดิจิทัล              สาระสังเขป    
    214268  เครือข่ายระบบสารสนเทศ 3 
    เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือก  
    นอกกลุ่มดังนี ้  
    214227  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 3 
                มนุษย์กับคอมพิวเตอร ์  
    214228  การพัฒนาสว่นตอ่ประสานกับ 3 
                ผู้ใชข้องเว็บ  
    214246  การตลาดดิจทิัล 3 
    214247  ฐานข้อมูลแบบโนเอสควิแอล 3 
    224251  การสื่อสารธุรกิจ 3 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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3)  กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา   
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 
202108  การรู้ดิจทิัล 2 202202  ความเป็นพลเมอืงและพลเมืองโลก 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 3 213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค ์ 3 
            เรียนรู ้  214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาการ 3             ทางวชิาการ  
202201  ทักษะชีวิต 3             สารสนเทศ  214107  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3 
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3 214105  การรู้เท่าทนัสือ่ในยุคดิจทิัล 3 214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 
214101  คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร ์ 3 214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์           3 214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
214102  สถิติเพื่อการวจิัยวิทยาการ     3             ส าหรับระบบสารสนเทศ 1    
            สารสนเทศ      
214103  การสื่อสารในยุคดิจทิัล 3               เลือกเรียน 2 หน่วยกิต  

จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้
 

  วิชาเลือกเสร ี 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
    202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
    202181  สุขภาพองค์รวม 2 
  

 
 202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่ม 

            อาชีพ 
2 

    202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
    202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
    202331  อาเซียนศึกษา 2 
    202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
      

    วิชาเลือกเสร ี 2 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 
213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 214206  การออกแบบและพัฒนา 3 
214201  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 214205  เทคโนโลยีเว็บ 3             แอนิเมชันและมัลติมีเดีย  
214202  การออกแบบระบบสารสนเทศ  3 214261  สารสนเทศในบริบทสังคม 3 214263  การจัดระบบสารสนเทศ 3 
214203  การจัดการความรู ้ 3 214262  แหล่งสารสนเทศ 3 214264  ผู้ใช้สารสนเทศ 3 
214204  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  เลือกเรียน 4 หน่วยกิต  
            ส าหรับระบบสารสนเทศ 2  กลุ่ม ดังนี้  จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  
              214265  การพัฒนาและการจดัการร 3 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต               ทรัพยากรสารสนเทศ  202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  214266  เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและ 3 202181  สุขภาพองค์รวม 2 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2             ห้องสมุด  202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
202175  ศิลปวิจักษ์ 2 เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
202181  สุขภาพองค์รวม 2 กลุ่ม  ดังนี ้           202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่มอาชีพ 2 214225  ความมั่นคงปลอดภัยของ 3 202331  อาเซียนศึกษา 2 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2               เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 214226  การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร์ 3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก  
202331  อาเซียนศึกษา 2 214244  เศรษฐศาสตร์ดจิิทัล 3 ในกลุ่มดังนี้  
202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค              3 214267  การจัดท าดรรชนแีละ 3 
               ดิจิทัล              สาระสังเขป    
    214268  เครือข่ายระบบสารสนเทศ 3 
    เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือก  
    นอกกลุ่มดังนี ้  
    214227  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 3 
                มนุษย์กับคอมพิวเตอร ์  
    214228  การพัฒนาสว่นตอ่ประสานกับ 3 
                ผู้ใชข้องเว็บ  
    214246  การตลาดดิจทิัล 3 
    214247  ฐานข้อมูลแบบโนเอสควิแอล 3 
    224251  การสื่อสารธุรกิจ 3 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

214301  กฎหมายและจริยธรรมใน 2 213305  ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 3 214302  การบริการคอมพิวเตอร ์ 2 
            เทคโนโลยีดจิิทัล  214363  การจัดการบรกิารสารสนเทศ  3 214365  ห้องสมุดดิจิทัล  3 
214361  การท ารายการทรัพยากร              3 214364  ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและ  3 204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 
            สารสนเทศ              ห้องสมุด  เลือกในกลุ่มดังนี้เรียน 6 หน่วยกิต จาก  
             เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  รายวิชาเลือก  
  กลุ่มดังนี้  214372  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
214362  การวิเคราะห์และออกแบบ 3   214373  การปรับแต่งสารสนเทศ 3 
            ระบบสารสนเทศและห้องสมดุ  214369  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3 214374  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้              3 
  214370  การออกแบบสารสนเทศและการ 3 214375  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 3 
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก              พมิพ์แบบตั้งโตะ๊  214376  การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ 3 
ในกลุ่ม ดังนี้  214371  การท ารายการสือ่ดิจทิัล 3             ทางพิพิธภณัฑ์  
214366  การค้นคืนสารสนเทศ 3 224355  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 3 214377  การจัดการสถาบันบรกิาร 3 
214367  เมทาดาทา 3             ทางสือ่ดิจทิัล              สารสนเทศ              
214368  การจัดการสารสนเทศสือ่มวลชน 3 224356 การจัดการสื่อเพื่อพนัธกิจทางสังคม 3 224362  สื่อดิจิทัลเพือ่บุคคลทีม่ีความ 3 
                            ต้องการพเิศษ  
เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  เลือกเรียน 6 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือก  
กลุ่มดังนี ้  กลุ่มดังนี ้  นอกกลุ่มดังนี ้  
214326  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิง 3 214328  การโปรแกรมภาษาสคริปต ์ 3 214331  การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย 3 
            อ็อบเจกต์ขัน้สูง  214329  การพัฒนาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3 214332  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 
214327  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 214330  การออกแบบประสบการณผ์ู้ใช ้ 3             ข้ามแพลตฟอร์ม  
224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน 3 224323  ธุรกิจสือ่ดิจทิัลและผู้ประกอบการ 3 214333  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 
            ส าหรับโปรแกรมประยุกต ์  214347  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3             ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนทีข่ั้นสูง  
214345  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 214348  การจัดการการเงิน 3 224360  พฤติกรรมและการสื่อสารใน 3 
214346  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 3 224354  การสื่อสารต่างและระหว่าง 3             องคก์าร  
224351  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 วัฒนธรรม  214349  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
    214350  การวิเคราะห์เนื้อหาสือ่สังคม 3 
วิชาเลือกเสร ี 3   214351  คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 3 
    214352  เทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรม 3 
                องคก์าร  
      

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วย 

กิต 
 204491 สหกิจศึกษา 1 8 214496  สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด 2   
  214497  โครงงานสารสนเทศและห้องสมดุ 4   
      
  เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม    
  จากรายวิชาดังนี ้    
  214421  อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง 3   
  214441  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3   
  214461  การวิจัยและประเมินผลงานสารสนเทศ 3   
      

รวม 8 รวม 6   
 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสตูรก าหนด  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

214301  กฎหมายและจริยธรรมใน 2 213305  ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 3 214302  การบริการคอมพิวเตอร ์ 2 
            เทคโนโลยีดจิิทัล  214363  การจัดการบรกิารสารสนเทศ  3 214365  ห้องสมุดดิจิทัล  3 
214361  การท ารายการทรัพยากร              3 214364  ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและ  3 204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 
            สารสนเทศ              ห้องสมุด  เลือกในกลุ่มดังนี้เรียน 6 หน่วยกิต จาก  
             เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกใน  รายวิชาเลือก  
  กลุ่มดังนี้  214372  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
214362  การวิเคราะห์และออกแบบ 3   214373  การปรับแต่งสารสนเทศ 3 
            ระบบสารสนเทศและห้องสมดุ  214369  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3 214374  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้              3 
  214370  การออกแบบสารสนเทศและการ 3 214375  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 3 
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก              พมิพ์แบบตั้งโตะ๊  214376  การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ 3 
ในกลุ่ม ดังนี้  214371  การท ารายการสือ่ดิจทิัล 3             ทางพิพิธภณัฑ์  
214366  การค้นคืนสารสนเทศ 3 224355  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 3 214377  การจัดการสถาบันบรกิาร 3 
214367  เมทาดาทา 3             ทางสือ่ดิจทิัล              สารสนเทศ              
214368  การจัดการสารสนเทศสือ่มวลชน 3 224356 การจัดการสื่อเพื่อพนัธกิจทางสังคม 3 224362  สื่อดิจิทัลเพือ่บุคคลทีม่ีความ 3 
                            ต้องการพเิศษ  
เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  เลือกเรียน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือกนอก  เลือกเรียน 6 หนว่ยกิต จากรายวิชาเลือก  
กลุ่มดังนี ้  กลุ่มดังนี ้  นอกกลุ่มดังนี ้  
214326  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิง 3 214328  การโปรแกรมภาษาสคริปต ์ 3 214331  การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย 3 
            อ็อบเจกต์ขัน้สูง  214329  การพัฒนาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3 214332  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 
214327  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 214330  การออกแบบประสบการณผ์ู้ใช ้ 3             ข้ามแพลตฟอร์ม  
224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน 3 224323  ธุรกิจสือ่ดิจทิัลและผู้ประกอบการ 3 214333  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 
            ส าหรับโปรแกรมประยุกต ์  214347  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3             ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนทีข่ั้นสูง  
214345  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 214348  การจัดการการเงิน 3 224360  พฤติกรรมและการสื่อสารใน 3 
214346  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 3 224354  การสื่อสารต่างและระหว่าง 3             องคก์าร  
224351  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 วัฒนธรรม  214349  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
    214350  การวิเคราะห์เนื้อหาสือ่สังคม 3 
วิชาเลือกเสร ี 3   214351  คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 3 
    214352  เทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรม 3 
                องคก์าร  
      

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วย 

กิต 
 204491 สหกิจศึกษา 1 8 214496  สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด 2   
  214497  โครงงานสารสนเทศและห้องสมดุ 4   
      
  เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม    
  จากรายวิชาดังนี ้    
  214421  อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง 3   
  214441  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3   
  214461  การวิจัยและประเมินผลงานสารสนเทศ 3   
      

รวม 8 รวม 6   
 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสตูรก าหนด  
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หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล   
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Information Science Program in Digital Communication         
 
ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :    วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 
(ภาษาอังกฤษ) :    Bachelor of Information Science (Digital Communication) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)   :   วส.บ. (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 
(ภาษาอังกฤษ) :   B.I.S. (Digital Communication) 
 

ลักษณะของวิชาชีพ 
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผสานความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัลเพื่อคิดสร้างสรรค์ วางแผน เตรียมการผลิต ผลิต เผยแพร่ ประเมินผล และ
วิเคราะห์วิพากษ์ผลงานสื่อดิจิทัลทุกประเภทอย่างครบวงจร เป็นบัณฑิตท่ีพร้อมประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) เป็นหลักสูตรท่ีเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานความรู้ก่อนการศึกษาวิชาชีพ
ทางด้านนิเทศศาสตร์  

ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเน้นความรู้เรื่องปัจจัยมนุษย์  ปัจจัยองค์การ  และปัจจัยข่าวสารแล้ว ยังต้อง
ศึกษาหมวดวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานอันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การสื่อสาร  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ  เพื่อเตรียม
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่คล่องตัวเข้ากับความต้องการของสภาพการจ้างงานท่ีแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

จากน้ันจึงเริ่มศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้  ทักษะ  และความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล  โดยวิชาเฉพาะ
ประกอบด้วยกลุ่มของรายวิชา ดังน้ี สามารถเลือกศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาดังน้ี 
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●  การคิดสร้างสรรค์ผลงานทางนิเทศศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานโฆษณาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สื่อกราฟิก ส่ือสิ่งพิมพ์
ดิจิทัล เว็บไซต์ มัลติมีเดีย แอนิเมชัน สื่อกระจายเสียงดิจิทัล ภาพยนตร์ดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์ และสื่อปฏิสัมพันธ์สมัยใหม่  

●  การผลิตสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ  ตั้งแต่การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ การวางแผนการผลิต การด าเนินการผลิตอย่างครบวงจร 
●  การใชค้อมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยในการผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล  
●  การสื่อสารและการถ่ายทอดสารสนเทศสู่ผู้รับสาร/ผู้ใช้สื่อในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม  ระดับองค์กร               

และระดับมวลชน รวมถึงผู้ใช้สื่อท่ีมีความต้องการเฉพาะ อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ   
●  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจสื่อดิจิทัลและการเป็นผู้ประกอบการ  

 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 นักเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกแผนการเรียน  
 
โครงสร้างหลักสูตร 

     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  177  หน่วยกิต (ไตรภาค) 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   38   หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป             15  หน่วยกิต  
1.2  กลุ่มวิชาภาษา     15  หน่วยกิต  
1.3  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก       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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หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล   
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Information Science Program in Digital Communication         
 
ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :    วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 
(ภาษาอังกฤษ) :    Bachelor of Information Science (Digital Communication) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)   :   วส.บ. (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 
(ภาษาอังกฤษ) :   B.I.S. (Digital Communication) 
 

ลักษณะของวิชาชีพ 
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผสานความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัลเพื่อคิดสร้างสรรค์ วางแผน เตรียมการผลิต ผลิต เผยแพร่ ประเมินผล และ
วิเคราะห์วิพากษ์ผลงานสื่อดิจิทัลทุกประเภทอย่างครบวงจร เป็นบัณฑิตท่ีพร้อมประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) เป็นหลักสูตรท่ีเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานความรู้ก่อนการศึกษาวิชาชีพ
ทางด้านนิเทศศาสตร์  

ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเน้นความรู้เรื่องปัจจัยมนุษย์  ปัจจัยองค์การ  และปัจจัยข่าวสารแล้ว ยังต้อง
ศึกษาหมวดวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานอันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การสื่อสาร  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ  เพื่อเตรียม
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่คล่องตัวเข้ากับความต้องการของสภาพการจ้างงานท่ีแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

จากน้ันจึงเริ่มศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้  ทักษะ  และความเช่ียวชาญเฉพาะในด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล  โดยวิชาเฉพาะ
ประกอบด้วยกลุ่มของรายวิชา ดังน้ี สามารถเลือกศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาดังน้ี 
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●  การคิดสร้างสรรค์ผลงานทางนิเทศศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานโฆษณาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สื่อกราฟิก ส่ือสิ่งพิมพ์
ดิจิทัล เว็บไซต์ มัลติมีเดีย แอนิเมชัน สื่อกระจายเสียงดิจิทัล ภาพยนตร์ดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์ และสื่อปฏิสัมพันธ์สมัยใหม่  

●  การผลิตสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ  ตั้งแต่การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ การวางแผนการผลิต การด าเนินการผลิตอย่างครบวงจร 
●  การใชค้อมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยในการผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล  
●  การสื่อสารและการถ่ายทอดสารสนเทศสู่ผู้รับสาร/ผู้ใช้สื่อในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม  ระดับองค์กร               

และระดับมวลชน รวมถึงผู้ใช้สื่อท่ีมีความต้องการเฉพาะ อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ   
●  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจสื่อดิจิทัลและการเป็นผู้ประกอบการ  

 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 นักเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกแผนการเรียน  
 
โครงสร้างหลักสูตร 

     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  177  หน่วยกิต (ไตรภาค) 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   38   หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป             15  หน่วยกิต  
1.2  กลุ่มวิชาภาษา     15  หน่วยกิต  
1.3  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก       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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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ ได้แก่ อาชีพท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสื่อทุกแขนง ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และ  

สื่อดิจิทัล ท้ังในระดับก่อนการสร้างสรรค์สื่อ การสร้างสรรค์สื่อ และหลังการสร้างสรรค์สื่อ อาทิ ผู้สร้างสรรค์งาน (Creative) ผู้เขียน/สร้างสรรค์ค า
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) ช่างภาพน่ิง (Photographer) นักประชาสัมพันธ์ (PR Man) เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ (PR  Officer)  
ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ผู้ก ากับ (Director) พิธีกร (Moderator)  ผู้ตัดต่องาน (Editor) ผูอ้อกแบบการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (Animator) และ
ผู้พัฒนาเกม (Game Developer) 
 
ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

●  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
●  สตูดิโอขนาดมาตรฐานส าหรับออกอากาศ 
●  ชุดอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่องานแอนิเมชัน (Motion Capture) 
●  ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing  และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing 
●  ชุดล าดับภาพและเสียงเคลื่อนท่ี 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง 
●  ห้องผลิตสื่อกราฟิก 
●  ชุดกล้องดิจิทัล Eagle-4 จ านวน 8 กล้อง 
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพน่ิง 
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายท าวีดิทัศน์ขั้นสูง 
●  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
●  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
โทรศัพท์: 0 4422 4273 โทรสาร: 0 4422 4548 
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 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 
202108  การรู้ดิจทิัล 2 202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 
            เรียนรู ้

1 213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 
214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาการ 

3 213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค ์
            ทางวชิาการ 

3 

202201  ทักษะชีวิต 3             สารสนเทศ 3 214107  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3 
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3 214105  การรู้เท่าทนัสือ่ในยุคดิจทิัล 3 214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 
214103  การสื่อสารในยุคดิจทิัล 3 214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

            ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
3 214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 

    เลือกเรียน 4 หน่วยกิต   
  วิชาเลือกเสร ี 3 จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  
    202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
    202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
    202181  สุขภาพองค์รวม 2 
    202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
    202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
    202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
    202331  อาเซียนศึกษา 2 
    202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
      

    วิชาเลือกเสร ี 2 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 

 
 

  



190 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ ได้แก่ อาชีพท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสื่อทุกแขนง ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และ  

สื่อดิจิทัล ท้ังในระดับก่อนการสร้างสรรค์สื่อ การสร้างสรรค์สื่อ และหลังการสร้างสรรค์สื่อ อาทิ ผู้สร้างสรรค์งาน (Creative) ผู้เขียน/สร้างสรรค์ค า
Copy Writer) ผู้วางแผนส่ือ (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) ช่างภาพน่ิง (Photographer) นักประชาสัมพันธ์ (PR Man) เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ (PR  Officer)  
ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ผู้ก ากับ (Director) พิธีกร (Moderator)  ผู้ตัดต่องาน (Editor) ผูอ้อกแบบการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (Animator) และ
ผู้พัฒนาเกม (Game Developer) 
 
ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

●  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
●  สตูดิโอขนาดมาตรฐานส าหรับออกอากาศ 
●  ชุดอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่องานแอนิเมชัน (Motion Capture) 
●  ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing  และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing 
●  ชุดล าดับภาพและเสียงเคลื่อนท่ี 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน 
●  ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง 
●  ห้องผลิตสื่อกราฟิก 
●  ชุดกล้องดิจิทัล Eagle-4 จ านวน 8 กล้อง 
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพน่ิง 
●  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายท าวีดิทัศน์ขั้นสูง 
●  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
●  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
โทรศัพท์: 0 4422 4273 โทรสาร: 0 4422 4548 
E-mail: infotech@sut.ac.th 
Website: http://soctech.sut.ac.th/it 
Facebook: http://www.facebook.com/ITSuranaree 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 
202108  การรู้ดิจทิัล 2 202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 
            เรียนรู ้

1 213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 
214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาการ 

3 213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค ์
            ทางวชิาการ 

3 

202201  ทักษะชีวิต 3             สารสนเทศ 3 214107  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3 
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3 214105  การรู้เท่าทนัสือ่ในยุคดิจทิัล 3 214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 
214103  การสื่อสารในยุคดิจทิัล 3 214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

            ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
3 214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 

    เลือกเรียน 4 หน่วยกิต   
  วิชาเลือกเสร ี 3 จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  
    202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
    202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
    202181  สุขภาพองค์รวม 2 
    202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
    202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
    202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
    202331  อาเซียนศึกษา 2 
    202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
      

    วิชาเลือกเสร ี 2 
      

รวม 18 รวม 18 รวม 19 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
214201  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 

3 
4 

202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
            พฒันา 

3 214206  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชนั  
             และมัลติมเีดีย              

3 

214202  การจัดการความรู ้ 3 214205  เทคโนโลยีเว็บ 3 224225  เทคโนโลยีการผลิตสือ่ดจิิทัล 2 3 
214203  การออกแบบระบบสารสนเทศ 3 224222  การเขียนเพื่อการผลติสื่อดจิิทัล 3   
224201  หลักการออกแบบทัศนสาร    3 224223  เทคโนโลยีการผลิตสือ่ดจิิทัล 1 3   
224221  การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 3 224224  ทฤษฎีการสือ่สารร่วมสมัย 3   
            ออนไลน ์   

เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 
 เลือกเรียน 4 หน่วยกิต 

จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้
 

  ดังต่อไปนี้  202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
  224250  การวิเคราะห์และวิพากษ์สือ่ใน     3 202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
              สถานการณ์ปัจจุบัน  202181  สุขภาพองค์รวม 2 
  214226  การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร์ 3 202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
  214244  เศรษฐศาสตร์ดจิิทัล   3 202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
  214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค 3 202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
              ดิจิทลั  202331  อาเซียนศึกษา 2 
     202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
    เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา

ดังต่อไปนี้ 
 

    224251  การสื่อสารธุรกิจ 3 
    224252  จิตวิทยาการสื่อสาร 3 
    214224  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์   3 
    214227  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์  

            และคอมพิวเตอร ์
   3  

    214228  การพัฒนาสว่นต่อประสานกับผู้ใช้ 
ของเว็บ 

3 

    214246  การตลาดดิจทิัล 3 
      

      
รวม 19 รวม 18 รวม 16 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

214301  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 2 213305  ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 3 214302  การบริการคอมพิวเตอร ์ 2 
            ดิจิทลั  224323  ธุรกิจสือ่ดิจทิัลและผู้ประกอบการ 3 224324  หลักการผลิตสือ่ปฏิสัมพนัธ ์ 3 
224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน 
            ส าหรับโปรแกรมประยุกต ์

3   204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 

224322  การออกแบบที่มีมนุษย์เป็น 
            ศนูย์กลาง 

3 เลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

 
เลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

 

  224355  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
            ทางสือ่ดิจทิัล 

3 224359  การแปลเพือ่งานนิเทศศาสตร ์
224360  พฤติกรรมและการสื่อสารใน 

3 
3 

เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา  224356  การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม             3             องคก์าร  
ดังต่อไปนี้  224357  เทคโนโลยีการผลิตสือ่ดจิิทัลขั้นสงู  3 224361  การวิจัยทางนิเทศศาสตร ์ 3 
224351  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 214324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 224362  สื่อดิจิทัลเพือ่บุคคลทีม่ีความ  3 
224352  การวิเคราะห์ผู้รับสารและผู้ใชส้ื่อ 3             ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่              ต้องการพเิศษ  
            ดิจิทลั  214329  การพัฒนาซอฟต์แวร์สือ่ประสม   3 224363  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน 3 
224353  สื่อในประเทศสมาชกิอาเซียน  3 214330  การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช ้ 3             ชั้นสูง  
224354  การสื่อสารต่างและระหว่าง 3 214347  หลักการปัญญาประดิษฐ์  3 214352  เทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรม 3 
            วัฒนธรรม  214348  การจัดการการเงิน   3             องคก์าร  
214345  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 3 214369  การจัดการสารสนเทศส านักงาน  3 214375  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู ้ 3 
214368  การจัดการสารสนเทศสือ่มวลชน  3               214376  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น  3 
วิชาเลือกเสร ี 3     
      

รวม 17 รวม 18 รวม 18 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วยกิต 

 204491  สหกิจศึกษา 1 8 224492  สัมมนานิเทศศาสตร์ดิจทิัล  2   
  224493  โครงงานนเิทศศาสตร์ดิจทิัล 4   
      

รวม 8 รวม 6   
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
214201  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 

3 
4 

202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
            พฒันา 

3 214206  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชนั  
             และมัลติมเีดีย              

3 

214202  การจัดการความรู ้ 3 214205  เทคโนโลยีเว็บ 3 224225  เทคโนโลยีการผลิตสือ่ดจิิทัล 2 3 
214203  การออกแบบระบบสารสนเทศ 3 224222  การเขียนเพื่อการผลติสื่อดจิิทัล 3   
224201  หลักการออกแบบทัศนสาร    3 224223  เทคโนโลยีการผลิตสือ่ดจิิทัล 1 3   
224221  การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 3 224224  ทฤษฎีการสือ่สารร่วมสมัย 3   
            ออนไลน ์   

เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 
 เลือกเรียน 4 หน่วยกิต 

จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้
 

  ดังต่อไปนี้  202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
  224250  การวิเคราะห์และวิพากษ์สือ่ใน     3 202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
              สถานการณ์ปัจจุบัน  202181  สุขภาพองค์รวม 2 
  214226  การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร์ 3 202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
  214244  เศรษฐศาสตร์ดจิิทัล   3 202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
  214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุค 3 202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
              ดิจิทลั  202331  อาเซียนศึกษา 2 
     202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
    เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา

ดังต่อไปนี้ 
 

    224251  การสื่อสารธุรกิจ 3 
    224252  จิตวิทยาการสื่อสาร 3 
    214224  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์   3 
    214227  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์  

            และคอมพิวเตอร ์
   3  

    214228  การพัฒนาสว่นต่อประสานกับผู้ใช้ 
ของเว็บ 

3 

    214246  การตลาดดิจทิัล 3 
      

      
รวม 19 รวม 18 รวม 16 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

214301  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 2 213305  ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 3 214302  การบริการคอมพิวเตอร ์ 2 
            ดิจิทลั  224323  ธุรกิจสือ่ดิจทิัลและผู้ประกอบการ 3 224324  หลักการผลิตสือ่ปฏิสัมพนัธ ์ 3 
224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน 
            ส าหรับโปรแกรมประยุกต ์

3   204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 

224322  การออกแบบที่มีมนุษย์เป็น 
            ศนูย์กลาง 

3 เลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

 
เลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

 

  224355  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
            ทางสือ่ดิจทิัล 

3 224359  การแปลเพือ่งานนิเทศศาสตร ์
224360  พฤติกรรมและการสื่อสารใน 

3 
3 

เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา  224356  การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม             3             องคก์าร  
ดังต่อไปนี้  224357  เทคโนโลยีการผลิตสือ่ดจิิทัลขั้นสงู  3 224361  การวิจัยทางนิเทศศาสตร ์ 3 
224351  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 214324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3 224362  สื่อดิจิทัลเพือ่บุคคลทีม่ีความ  3 
224352  การวิเคราะห์ผู้รับสารและผู้ใชส้ื่อ 3             ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่              ต้องการพเิศษ  
            ดิจิทลั  214329  การพัฒนาซอฟต์แวร์สือ่ประสม   3 224363  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน 3 
224353  สื่อในประเทศสมาชกิอาเซียน  3 214330  การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช ้ 3             ชั้นสูง  
224354  การสื่อสารต่างและระหว่าง 3 214347  หลักการปัญญาประดิษฐ์  3 214352  เทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรม 3 
            วัฒนธรรม  214348  การจัดการการเงิน   3             องคก์าร  
214345  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 3 214369  การจัดการสารสนเทศส านักงาน  3 214375  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู ้ 3 
214368  การจัดการสารสนเทศสือ่มวลชน  3               214376  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น  3 
วิชาเลือกเสร ี 3     
      

รวม 17 รวม 18 รวม 18 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วยกิต 

 204491  สหกิจศึกษา 1 8 224492  สัมมนานิเทศศาสตร์ดิจทิัล  2   
  224493  โครงงานนเิทศศาสตร์ดิจทิัล 4   
      

รวม 8 รวม 6   
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หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย การจัดการบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Management  

 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  การจัดการบัณฑิต   

 ชื่อย่อ :  กจ.บ.  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Management 

 ชื่อย่อ :  B.M.  
 

ลักษณะของวิชาชีพ 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาชีพ คือ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการตลาด และการประกอบการ  โดยลักษณะ

วิชาชีพ การจัดการโลจิสติกส์จะเกี่ยวกับการวางแผนและบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของสินค้าและบริการให้มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดซ้ือจัดหา การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การจัดการการขนส่ง 
การน าเข้า-ส่งออกจนถึงมือลูกค้า 

การจัดการการตลาด จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย การวางแผนและการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับตลาดการแข่งขันและลูกค้าเป้าหมาย การ
จัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การจัดการช่องการกระจายสินค้า รวมถึงการส่งเสริมการตลาดและการขาย 

การประกอบการ ลักษณะวิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัว การสืบทอดกิจการของครอบครัว ตลอดจนการท าหน้าท่ีส่งเสริม
สนับสนุนผูป้ระกอบการในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ในระบบนิเวศของการสร้างผู้ประกอบการ      
 

ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยหมวดศึกษาท่ัวไปเน้นรายวิชาท่ี

พัฒนาทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะข่าวสารและทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะจะศึกษาวิชาการจัดการพื้นฐานด้านต่าง ๆ  
และกลุ่มรายวิชาในวิชาเฉพาะตามความสนใจและความถนัด  ทักษะภาษาท่ีสาม (ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น) ทักษะการคิด ภาวะผู้น า 
การท างานเป็นทีม จิตส านึกและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติ
จริงเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ รู้จริง รู้ลึก ปฏิบัติได้จริง และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดน  
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ในการเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  สามารถเลือกศึกษากลุ่ม วิชาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
จ านวน 38 หน่วยกิต และเลือกเรียนนอกกลุ่มวิชาเฉพาะอีก 9 หน่วยกิต  เพื่อให้มีความรอบรู้  ดังน้ี 

1. การจัดการการตลาด  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 
การตลาดดิจิทัล การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การวิจัยการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดและประเด็น
สมัยใหม่เกี่ยวกับการตลาด นอกจากน้ียังมีวิชาเลือกท่ีทันสมัย เช่น การจัดการการขาย การตลาดบริการ การจัดการการค้าปลีก การจัดการ    
ตราสินค้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การตลาดระหว่างประเทศ  เป็นต้น 

2. การจัดการโลจิสติกส์  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การบริหารการจัดซ้ือจัดหาและความสัมพันธ์กับ       
ซัพพลายเออร์ การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์  การจัดการการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลังและ
อุปสงค์ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ และประเด็นสมัยใหม่เกี่ยวกับโลจิสติกส์  ส าหรับวิชาเลือกที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ เช่น  ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  การพยากรณ์ทางธุรกิจ  การด าเนินงานด้านบริการ การจัดการคุณภาพ 
แบบจ าลองส าหรับห่วงโซ่อุปทาน การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง  
โลจิสติกส์ เป็นต้น 

3. การประกอบการ  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดผู้ประกอบการ การเงินผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจครอบครัว 
การออกแบบและการจัดการการบริการ การร่วมทุนและการระดมทุน การจัดการธุรกิจท่ีเจริญเติบโต และประเด็นสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจและทันต่อสถานการณ์ เช่น การตลาดดิจิทัล การออกแบบและการจัดการบริการ การวิเคราะห์       
การลงทุน การประกอบการทางสังคม การจัดการนวัตกรรมและการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ การจัดการภาษี เป็นต้น 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน  มีทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ  และทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นในเกณฑ์ดี   
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า        198  หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        38  หน่วยกิต  

 1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป                     12   หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                    15        หน่วยกิต 
 1.3  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)       9   หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก                   2   หน่วยกิต 
       (ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์) 
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หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย การจัดการบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Management  

 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  การจัดการบัณฑิต   

 ชื่อย่อ :  กจ.บ.  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Management 

 ชื่อย่อ :  B.M.  
 

ลักษณะของวิชาชีพ 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาชีพ คือ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการตลาด และการประกอบการ  โดยลักษณะ

วิชาชีพ การจัดการโลจิสติกส์จะเก่ียวกับการวางแผนและบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของสินค้าและบริการให้มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดซ้ือจัดหา การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การจัดการการขนส่ง 
การน าเข้า-ส่งออกจนถึงมือลูกค้า 

การจัดการการตลาด จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย การวางแผนและการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับตลาดการแข่งขันและลูกค้าเป้าหมาย การ
จัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การจัดการช่องการกระจายสินค้า รวมถึงการส่งเสริมการตลาดและการขาย 

การประกอบการ ลักษณะวิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัว การสืบทอดกิจการของครอบครัว ตลอดจนการท าหน้าท่ีส่งเสริม
สนับสนุนผูป้ระกอบการในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ในระบบนิเวศของการสร้างผู้ประกอบการ      
 

ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยหมวดศึกษาท่ัวไปเน้นรายวิชาท่ี

พัฒนาทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะข่าวสารและทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะจะศึกษาวิชาการจัดการพื้นฐานด้านต่าง ๆ  
และกลุ่มรายวิชาในวิชาเฉพาะตามความสนใจและความถนัด  ทักษะภาษาท่ีสาม (ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น) ทักษะการคิด ภาวะผู้น า 
การท างานเป็นทีม จิตส านึกและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติ
จริงเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ รู้จริง รู้ลึก ปฏิบัติได้จริง และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดน  
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ในการเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  สามารถเลือกศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
จ านวน 38 หน่วยกิต และเลือกเรียนนอกกลุ่มวิชาเฉพาะอีก 9 หน่วยกิต  เพื่อให้มีความรอบรู้  ดังน้ี 

1. การจัดการการตลาด  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 
การตลาดดิจิทัล การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การวิจัยการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดและประเด็น
สมัยใหม่เกี่ยวกับการตลาด นอกจากน้ียังมีวิชาเลือกท่ีทันสมัย เช่น การจัดการการขาย การตลาดบริการ การจัดการการค้าปลีก การจัดการ    
ตราสินค้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การตลาดระหว่างประเทศ  เป็นต้น 

2. การจัดการโลจิสติกส์  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การบริหารการจัดซ้ือจัดหาและความสัมพันธ์กับ       
ซัพพลายเออร์ การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์  การจัดการการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลังและ
อุปสงค์ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ และประเด็นสมัยใหม่เกี่ยวกับโลจิสติกส์  ส าหรับวิชาเลือกที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ เช่น  ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  การพยากรณ์ทางธุรกิจ  การด าเนินงานด้านบริการ การจัดการคุณภาพ 
แบบจ าลองส าหรับห่วงโซ่อุปทาน การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง  
โลจิสติกส์ เป็นต้น 

3. การประกอบการ  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดผู้ประกอบการ การเงินผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจครอบครัว 
การออกแบบและการจัดการการบริการ การร่วมทุนและการระดมทุน การจัดการธุรกิจท่ีเจริญเติบโต และประเด็นสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจและทันต่อสถานการณ์ เช่น การตลาดดิจิทัล การออกแบบและการจัดการบริการ การวิเคราะห์       
การลงทุน การประกอบการทางสังคม การจัดการนวัตกรรมและการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ การจัดการภาษี เป็นต้น 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน  มีทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ  และทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นในเกณฑ์ดี   
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า        198  หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        38  หน่วยกิต  

 1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป                     12   หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                    15        หน่วยกิต 
 1.3  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)       9   หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก                   2   หน่วยกิต 
       (ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์) 
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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 
 (เลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะในวิชาชีพท่ีเลือกไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต) 
 2.3  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ            15 หน่วยกิต 
               (อังกฤษธุรกิจ/จีน/ญี่ปุ่น)      
 3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา                               9  หน่วยกิต 
 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                      8  หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพได้ท้ังในองค์การภาคธุรกิจและภาครัฐ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยมีลักษณะของงานในแต่ละกลุ่มวิชา
เฉพาะ ดังน้ี 

การจัดการการตลาด ได้แก่ นักบริหารผลิตภัณฑ์ นักบริหารลูกค้า  นักวิเคราะห์ตลาด  นักวิจัยตลาด  นักส่ือสารการตลาด  นักพัฒนา
ธุรกิจ  นักการขาย  นักออกแบบการบริการ  เป็นต้น 

การจัดการโลจิสติกส์  ได้แก่  นักวางแผนจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า นักวิเคราะห์วางแผนระบบงานโลจิสติกส์  นักจัดการน าเข้า-
ส่งออกสินค้า  นักวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดหาจัดซ้ือ  นักวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม  นักจัดการคลังสินค้า 
นักจัดการระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  นักจัดการด้านการบริการลูกค้าและการจัดการโซ่อุปทาน  เป็นต้น   

การประกอบการ ได้แก่ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  นักวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ  นักวิเคราะห์โครงการและการให้สินเชื่อ 
นักวิจัยตลาดและธุรกิจ  นักให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ  เป็นผูป้ระกอบการ  เป็นผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว  เป็นต้น 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
โทรศัพท์ : 0-4422-4307,0-4422-4267  
http://www.soctech.sut.ac.th/mt 
Facebook : www.facebook.com/mt.sut 
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แผนการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

1. กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการการตลาด  (Marketing Management) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

103113   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
203101   ภาษาอังกฤษ 1 
235102  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
235105  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 1 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

104113  มนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม 
203102      ภาษาอังกฤษ 2 
235101   หลักการจัดการ 
235103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
235106  เศรษฐศาสตร์มหภาค
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
3 
3 
4 
3 
2 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 
235104     สถิติธุรกิจ 
235107     การสือ่สารทางธรุกจิ  
235109  หลักการตลาด 
235110 การวเิคราะห์เชิงปรมิาณทาง 
               ธรุกจิ 

3 
4 
3 
4 
3 
 

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

203204  ภาษาอังกฤษ 4 
235201   การบัญชกีารเงนิ 
235202  การจัดการการด าเนินงาน 
235203  ผู้ประกอบการและการสร้าง 
               ธรุกจิใหม ่
235207   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 
 

3 
4 
4 
3 
 
3 
 

235205   การบัญชีบริหาร 
235206   การจดัการการเงนิ 
235221   การจดัการการตลาด 
235222   พฤติกรรมผู้บริโภค 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 1 
203322  ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
203401  ภาษาจีน 1 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

4 
4 
3 
3 
3 
 
 

235204   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ 
               ส าหรับธรุกิจ 
235208   การวจิัยทางธรุกจิ 
235209   การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
235223  การจดัการผลิตภัณฑ์และราคา 
235224     ช่องทางการตลาดและการ 
               กระจายสินค้า   
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 2 
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 
203402  ภาษาจีน 2 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 

3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 

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

235301   จริยธรรมทางธุรกิจ 
235303   ธุรกจิระหว่างประเทศ 
235321     การตลาดดิจทิัล 
235323     การวจิัยการตลาด 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 3 
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 
203403 ภาษาจนี 3 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 

105113      มนุษย์กับเทคโนโลยี 
202213   โลกาภิวฒัน ์
235302   กฎหมายธุรกิจ 
235304       การพัฒนาภาวะผู้น า 
235324       การตลาดระหว่างประเทศ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 4 
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า 
203404 ภาษาจนีธุรกิจ 1 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

202211  การคิดเพื่อการพฒันา 
235108     จิตวิทยาอตุสาหกรรมและ    
               องค์การเบ้ืองต้น 
235391       เตรียมสหกจิศกึษา 
235322       การสือ่สารทางการตลาดแบบ 
                  บูรณาการ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 5 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ 
203405 ภาษาจีนธรุกจิ 2 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

3 
3 
 
1 
3 
 
6 
3 
 

รวม 18 รวม 20 รวม 19 
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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 
 (เลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะในวิชาชีพท่ีเลือกไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต) 
 2.3  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ            15 หน่วยกิต 
               (อังกฤษธุรกิจ/จีน/ญี่ปุ่น)      
 3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา                               9  หน่วยกิต 
 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                      8  หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพได้ท้ังในองค์การภาคธุรกิจและภาครัฐ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยมีลักษณะของงานในแต่ละกลุ่มวิชา
เฉพาะ ดังน้ี 

การจัดการการตลาด ได้แก่ นักบริหารผลิตภัณฑ์ นักบริหารลูกค้า  นักวิเคราะห์ตลาด  นักวิจัยตลาด  นักสื่อสารการตลาด  นักพัฒนา
ธุรกิจ  นักการขาย  นักออกแบบการบริการ  เป็นต้น 

การจัดการโลจิสติกส์  ได้แก่  นักวางแผนจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า นักวิเคราะห์วางแผนระบบงานโลจิสติกส์  นักจัดการน าเข้า-
ส่งออกสินค้า  นักวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดหาจัดซ้ือ  นักวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม  นักจัดการคลังสินค้า 
นักจัดการระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  นักจัดการด้านการบริการลูกค้าและการจัดการโซ่อุปทาน  เป็นต้น   

การประกอบการ ได้แก่ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  นักวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ  นักวิเคราะห์โครงการและการให้สินเชื่อ 
นักวิจัยตลาดและธุรกิจ  นักให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ  เป็นผูป้ระกอบการ  เป็นผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว  เป็นต้น 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
โทรศัพท์ : 0-4422-4307,0-4422-4267  
http://www.soctech.sut.ac.th/mt 
Facebook : www.facebook.com/mt.sut 
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แผนการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

1. กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการการตลาด  (Marketing Management) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

103113   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
203101   ภาษาอังกฤษ 1 
235102  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
235105  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 1 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

104113  มนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม 
203102      ภาษาอังกฤษ 2 
235101   หลักการจัดการ 
235103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
235106  เศรษฐศาสตร์มหภาค
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
3 
3 
4 
3 
2 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 
235104     สถิติธุรกิจ 
235107     การสือ่สารทางธรุกจิ  
235109  หลักการตลาด 
235110 การวเิคราะห์เชิงปรมิาณทาง 
               ธรุกจิ 

3 
4 
3 
4 
3 
 

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

203204  ภาษาอังกฤษ 4 
235201   การบัญชกีารเงนิ 
235202  การจัดการการด าเนินงาน 
235203  ผู้ประกอบการและการสร้าง 
               ธรุกจิใหม ่
235207   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 
 

3 
4 
4 
3 
 
3 
 

235205   การบัญชีบริหาร 
235206   การจดัการการเงนิ 
235221   การจดัการการตลาด 
235222   พฤติกรรมผู้บริโภค 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 1 
203322  ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
203401  ภาษาจีน 1 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

4 
4 
3 
3 
3 
 
 

235204   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ 
               ส าหรับธรุกิจ 
235208   การวจิัยทางธรุกจิ 
235209   การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
235223  การจดัการผลิตภัณฑ์และราคา 
235224     ช่องทางการตลาดและการ 
               กระจายสินค้า   
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 2 
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 
203402  ภาษาจีน 2 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 

3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 

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

235301   จริยธรรมทางธุรกิจ 
235303   ธุรกจิระหว่างประเทศ 
235321     การตลาดดิจทิัล 
235323     การวจิัยการตลาด 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 3 
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 
203403 ภาษาจนี 3 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 

105113      มนุษย์กับเทคโนโลยี 
202213   โลกาภิวฒัน ์
235302   กฎหมายธุรกิจ 
235304       การพัฒนาภาวะผู้น า 
235324       การตลาดระหว่างประเทศ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 4 
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า 
203404 ภาษาจนีธุรกิจ 1 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

202211  การคิดเพื่อการพฒันา 
235108     จิตวิทยาอตุสาหกรรมและ    
               องค์การเบ้ืองต้น 
235391       เตรียมสหกจิศกึษา 
235322       การสือ่สารทางการตลาดแบบ 
                  บูรณาการ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 5 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ 
203405 ภาษาจีนธรุกจิ 2 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

3 
3 
 
1 
3 
 
6 
3 
 

รวม 18 รวม 20 รวม 19 



198 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
235491 สหกิจศึกษา 8 

 
235401  การจดัการนวัตกรรม 
235404  โครงการการจัดการ 
203305 ภาษาอังกฤษ 5  
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
เฉพาะ 1 
xxxxxx         วิชาเลือกเสรี 2 

3 
3 

    3 
    3 
 
    3 

202212     มนุษย์และวัฒนธรรม 
235402     การจดัการเชิงกลยุทธ ์
235405     สัมมนาการจัดการ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก 
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
xxxxxx      วิชาเลอืกเสร ี3 

3 
3 
2 
3 
 
3 

รวม 8 รวม 15 รวม 14 
 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์  (Logistics Management) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
103113   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
203101   ภาษาอังกฤษ 1 
235102  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
235105  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 1 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

104113  มนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม 
203102     ภาษาอังกฤษ 2 
235101   หลักการจัดการ 
235103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
235106  เศรษฐศาสตร์มหภาค
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
3 
3 
4 
3 
2 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 
235104     สถิติธุรกิจ 
235107     การสือ่สารทางธรุกจิ  
235109  หลักการตลาด 
235110 การวเิคราะห์เชิงปรมิาณทาง 
               ธรุกจิ 

3 
4 
3 
4 
3 
 

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

203204  ภาษาอังกฤษ 4 
235201   การบัญชกีารเงนิ 
235202  การจัดการการด าเนินงาน 
235203  ผู้ประกอบการและการสร้าง 
               ธรุกจิใหม ่
235207   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 

3 
4 
4 
3 
 
3 
 

235205   การบัญชกีารบริหาร 
235206   การจดัการการเงนิ 
235251   การจดัการโลจสิติกสแ์ละ 
               ห่วงโซ่อุปทาน 
235252   การบริหารการจัดซือ้จัดหา 
               และความสมัพันธ์กับ 
               ซัพพลายเออร ์
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 1 
203322  ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
203401  ภาษาจีน 1 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

4 
4 
3 
 
3 
 
 

235204   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ 
               ส าหรับธรุกิจ 
235208   การวจิัยทางธรุกจิ 
235209   การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
235253  การจดัการคลังสินค้าและการ 
               กระจายสินค้า 
235254     การวางแผนและควบคุม 
               โลจิสตกิส ์
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 2 
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 
203402  ภาษาจีน 2 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 

3 
 
3 
3 
3 
 
3 
 
 
3 

รวม 17 รวม 17 รวม 18 

199 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
235301   จริยธรรมทางธุรกิจ 
235303   ธุรกจิระหว่างประเทศ 
235351     การจดัการการขนส่ง 
235352     การจดัการสินค้าคงคลังและ 
               อุปสงค ์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 3 
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 
203403 ภาษาจนี 3 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 

3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 

105113      มนุษย์กับเทคโนโลยี 
202213   โลกาภิวฒัน ์
235302   กฎหมายธุรกิจ 
235304       การพัฒนาภาวะผู้น า 
235353       โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 4 
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า 
203404 ภาษาจนีธุรกิจ 1 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

202211  การคิดเพื่อการพฒันา 
235108    จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ    
              องคก์ารเบ่ืองตน้ 
235391       เตรียมสหกจิศกึษา 
235354       การจ าลองสถานการณท์างธรุกจิ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 5 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ 
203405 ภาษาจีนธรุกจิ 2 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

3 
3 
 
1 
3 
6 
3 
 

รวม 18 รวม 20 รวม 19 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

235491  สหกิจศึกษา 8 
 

235401  การจดัการนวัตกรรม 
235404  โครงการการจัดการ 
203305 ภาษาอังกฤษ 5  
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
เฉพาะ 1 
xxxxxx          วิชาเลือกเสรี 2 

3 
3 

    3 
    3 
 
    3 

202212     มนุษย์และวัฒนธรรม 
235402     การจดัการเชิงกลยุทธ ์
235405     สัมมนาการจัดการ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก 
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
xxxxxx      วิชาเลอืกเสร ี3 

3 
3 
2 
3 
 
3 

รวม 8 รวม 15 รวม 14 
 
3. กลุม่วิชาเฉพาะการประกอบการ (Entrepreneurship)   

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
103113   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
203101   ภาษาอังกฤษ 1 
235102  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
235105  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 1 
 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
 

104113  มนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม 
203102      ภาษาอังกฤษ 2 
235101   หลักการจัดการ 
235103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
235106  เศรษฐศาสตร์มหภาค
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
 

3 
3 
3 
4 
3 
2 
 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 
235104     สถิติธุรกิจ 
235107     การสือ่สารทางธรุกจิ  
235109  หลักการตลาด 
235110 การวเิคราะห์เชิงปรมิาณทาง 
               ธรุกจิ 

3 
4 
3 
4 
3 
 
 

รวม 17 รวม 18 รวม 17 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
235491 สหกิจศึกษา 8 

 
235401  การจดัการนวัตกรรม 
235404  โครงการการจัดการ 
203305 ภาษาอังกฤษ 5  
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
เฉพาะ 1 
xxxxxx         วิชาเลือกเสรี 2 

3 
3 

    3 
    3 
 
    3 

202212     มนุษย์และวัฒนธรรม 
235402     การจดัการเชิงกลยุทธ ์
235405     สัมมนาการจัดการ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก 
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
xxxxxx      วิชาเลอืกเสร ี3 

3 
3 
2 
3 
 
3 

รวม 8 รวม 15 รวม 14 
 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์  (Logistics Management) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
103113   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
203101   ภาษาอังกฤษ 1 
235102  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
235105  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 1 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

104113  มนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม 
203102     ภาษาอังกฤษ 2 
235101   หลักการจัดการ 
235103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
235106  เศรษฐศาสตร์มหภาค
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
3 
3 
4 
3 
2 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 
235104     สถิติธุรกิจ 
235107     การสือ่สารทางธรุกจิ  
235109  หลักการตลาด 
235110 การวเิคราะห์เชิงปรมิาณทาง 
               ธรุกจิ 

3 
4 
3 
4 
3 
 

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

203204  ภาษาอังกฤษ 4 
235201   การบัญชกีารเงนิ 
235202  การจัดการการด าเนินงาน 
235203  ผู้ประกอบการและการสร้าง 
               ธรุกจิใหม ่
235207   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 

3 
4 
4 
3 
 
3 
 

235205   การบัญชกีารบริหาร 
235206   การจดัการการเงนิ 
235251   การจดัการโลจสิติกสแ์ละ 
               ห่วงโซ่อุปทาน 
235252   การบริหารการจัดซือ้จัดหา 
               และความสมัพันธ์กับ 
               ซัพพลายเออร ์
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 1 
203322  ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
203401  ภาษาจีน 1 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

4 
4 
3 
 
3 
 
 

235204   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ 
               ส าหรับธรุกิจ 
235208   การวจิัยทางธรุกจิ 
235209   การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
235253  การจดัการคลังสินค้าและการ 
               กระจายสินค้า 
235254     การวางแผนและควบคุม 
               โลจิสตกิส ์
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 2 
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 
203402  ภาษาจีน 2 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 

3 
 
3 
3 
3 
 
3 
 
 
3 

รวม 17 รวม 17 รวม 18 

199 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
235301   จริยธรรมทางธุรกิจ 
235303   ธุรกจิระหว่างประเทศ 
235351     การจดัการการขนส่ง 
235352     การจดัการสินค้าคงคลังและ 
               อุปสงค ์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 3 
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 
203403 ภาษาจนี 3 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 

3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 

105113      มนุษย์กับเทคโนโลยี 
202213   โลกาภิวฒัน ์
235302   กฎหมายธุรกิจ 
235304       การพัฒนาภาวะผู้น า 
235353       โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 4 
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า 
203404 ภาษาจนีธุรกิจ 1 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

202211  การคิดเพื่อการพฒันา 
235108    จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ    
              องคก์ารเบ่ืองตน้ 
235391       เตรียมสหกจิศกึษา 
235354       การจ าลองสถานการณท์างธรุกจิ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 5 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ 
203405 ภาษาจีนธรุกจิ 2 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

3 
3 
 
1 
3 
6 
3 
 

รวม 18 รวม 20 รวม 19 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

235491  สหกิจศึกษา 8 
 

235401  การจดัการนวัตกรรม 
235404  โครงการการจัดการ 
203305 ภาษาอังกฤษ 5  
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
เฉพาะ 1 
xxxxxx          วิชาเลือกเสรี 2 

3 
3 

    3 
    3 
 
    3 

202212     มนุษย์และวัฒนธรรม 
235402     การจดัการเชิงกลยุทธ ์
235405     สัมมนาการจัดการ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก 
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
xxxxxx      วิชาเลอืกเสร ี3 

3 
3 
2 
3 
 
3 

รวม 8 รวม 15 รวม 14 
 
3. กลุม่วิชาเฉพาะการประกอบการ (Entrepreneurship)   

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
103113   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
203101   ภาษาอังกฤษ 1 
235102  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
235105  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 1 
 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
 

104113  มนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม 
203102      ภาษาอังกฤษ 2 
235101   หลักการจัดการ 
235103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
235106  เศรษฐศาสตร์มหภาค
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
 

3 
3 
3 
4 
3 
2 
 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 
235104     สถิติธุรกิจ 
235107     การสือ่สารทางธรุกจิ  
235109  หลักการตลาด 
235110 การวเิคราะห์เชิงปรมิาณทาง 
               ธรุกจิ 

3 
4 
3 
4 
3 
 
 

รวม 17 รวม 18 รวม 17 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 
235201   การบัญชกีารเงนิ 
235202  การจัดการการด าเนินงาน 
235203  ผู้ประกอบการและการสร้าง 
               ธรุกจิใหม ่
235207   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 

3 
4 
4 
3 
 
3 
 

235205   การบัญชกีารบริหาร 
235206   การจดัการการเงนิ 
235271   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
235272   การตลาดผู้ประกอบการ 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 1 
203322  ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
203401  ภาษาจีน 1 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

4 
4 
3 
3 
3 
 
 

235204   การเขียนโปรแกรมประยุกต ์
               ส าหรับธรุกิจ 
235208   การวจิัยทางธรุกจิ 
235209   การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
235273  การเงินผู้ประกอบการ 
235274     การจดัการธุรกิจครอบครัว 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 2 
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 
203402  ภาษาจีน 2 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 

3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 

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

235301   จริยธรรมทางธุรกิจ 
235303   ธุรกจิระหว่างประเทศ 
235371     การออกแบบและการจัดการการ 
               บรกิาร 
235321     การตลาดดิจทิัล 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 3 
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 
203403 ภาษาจนี 3 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 

3 
3 
3 
 
3 
3 
 
 

105113      มนุษย์กับเทคโนโลยี 
202213   โลกาภิวฒัน ์
235302   กฎหมายธุรกิจ 
235304       การพัฒนาภาวะผู้น า 
235372       การร่วมทุนและการระดมทุน 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 4 
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า 
203404 ภาษาจนีธุรกิจ 1 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

202211  การคิดเพื่อการพฒันา 
235108    จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ    
              องคก์ารเบ้ืองตน้ 
235391       เตรียมสหกจิศกึษา 
235373       การจดัการทีเ่จรญิเติบโต 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 5 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ 
203405 ภาษาจีนธรุกจิ 2 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

3 
3 
 
1 
3 
6 
3 
 

รวม 18 รวม 20 รวม 19 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

235491  สหกิจศึกษา 8 
 
 

 
 

235401  การจดัการนวัตกรรม 
235404  โครงการการจัดการ 
203305 ภาษาอังกฤษ 5  
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
เฉพาะ 1 
xxxxxx          วิชาเลือกเสรี 2 

3 
3 

    3 
    3 
 
    3 

202212     มนุษย์และวัฒนธรรม 
235402     การจดัการเชิงกลยุทธ ์
235405     สัมมนาการจัดการ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก 
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
xxxxxx      วิชาเลอืกเสร ี3 

3 
3 
2 
3 
 
3 

รวม 8 รวม 15 รวม 14 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
202108  การรู้ดิจิทัล    2(2-0-4) 

(Digital Literacy) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคืนสารสนเทศ การรวบรวมและการ
ประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
การเขียนรายงานและการอ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ 
จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1(0-2-1) 

(Use of Application Programs for Learning) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี 

ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการงานเอกสาร  การน าเสนอสารสนเทศ 
การจัดการข้อมูลเพื่อการค านวณ และการจัดการฐานข้อมูลอย่าง
สร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
202201 ทักษะชีวิต   3(3-0-6) 

(Life Skills) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น การคิดและวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดแบบองค์รวม การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองใน

บริบทของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างาน ความพอเพียงในการด ารงชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเอง 
การจัดการอารมณ์ และความเครียด การแก้ไขปัญหาชีวิต 
 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (Citizenship and Global Citizens) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 คุณลักษณะส าคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก แนวคิดส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ ผลกระทบข้ามพรมแดน การวิเคราะห์และ
ถอดบทเรียนของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ 
 
202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

(Man, Society and Environment)   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลาย
ทา ง วัฒนธร รม  ก า รจั ด ร ะ เ บี ยบทา งสั ง คม   ร ะบบ นิ เ วศ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 

(Man, Economy and Development) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การ
พัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พันธกิจสัมพันธ์กับ
ชุมชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม  
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 
235201   การบัญชกีารเงนิ 
235202  การจัดการการด าเนินงาน 
235203  ผู้ประกอบการและการสร้าง 
               ธรุกจิใหม ่
235207   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 

3 
4 
4 
3 
 
3 
 

235205   การบัญชกีารบริหาร 
235206   การจดัการการเงนิ 
235271   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
235272   การตลาดผู้ประกอบการ 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 1 
203322  ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
203401  ภาษาจีน 1 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

4 
4 
3 
3 
3 
 
 

235204   การเขียนโปรแกรมประยุกต ์
               ส าหรับธรุกิจ 
235208   การวจิัยทางธรุกจิ 
235209   การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
235273  การเงินผู้ประกอบการ 
235274     การจดัการธุรกิจครอบครัว 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 2 
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 
203402  ภาษาจีน 2 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 

3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 

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

235301   จริยธรรมทางธุรกิจ 
235303   ธุรกจิระหว่างประเทศ 
235371     การออกแบบและการจัดการการ 
               บรกิาร 
235321     การตลาดดิจทิัล 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 3 
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 
203403 ภาษาจนี 3 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 

3 
3 
3 
 
3 
3 
 
 

105113      มนุษย์กับเทคโนโลยี 
202213   โลกาภิวฒัน ์
235302   กฎหมายธุรกิจ 
235304       การพัฒนาภาวะผู้น า 
235372       การร่วมทุนและการระดมทุน 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 4 
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า 
203404 ภาษาจนีธุรกิจ 1 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

202211  การคิดเพื่อการพฒันา 
235108    จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ    
              องคก์ารเบ้ืองตน้ 
235391       เตรียมสหกจิศึกษา 
235373       การจดัการทีเ่จรญิเติบโต 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 5 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ 
203405 ภาษาจีนธรุกจิ 2 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

3 
3 
 
1 
3 
6 
3 
 

รวม 18 รวม 20 รวม 19 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

235491  สหกิจศึกษา 8 
 
 

 
 

235401  การจดัการนวัตกรรม 
235404  โครงการการจัดการ 
203305 ภาษาอังกฤษ 5  
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
เฉพาะ 1 
xxxxxx          วิชาเลือกเสรี 2 

3 
3 

    3 
    3 
 
    3 

202212     มนุษย์และวัฒนธรรม 
235402     การจดัการเชิงกลยุทธ ์
235405     สัมมนาการจัดการ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก 
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
xxxxxx      วิชาเลอืกเสร ี3 

3 
3 
2 
3 
 
3 

รวม 8 รวม 15 รวม 14 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
202108  การรู้ดิจิทัล    2(2-0-4) 

(Digital Literacy) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคืนสารสนเทศ การรวบรวมและการ
ประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
การเขียนรายงานและการอ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ 
จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1(0-2-1) 

(Use of Application Programs for Learning) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี 

ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการงานเอกสาร  การน าเสนอสารสนเทศ 
การจัดการข้อมูลเพื่อการค านวณ และการจัดการฐานข้อมูลอย่าง
สร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
202201 ทักษะชีวิต   3(3-0-6) 

(Life Skills) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น การคิดและวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดแบบองค์รวม การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองใน

บริบทของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างาน ความพอเพียงในการด ารงชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเอง 
การจัดการอารมณ์ และความเครียด การแก้ไขปัญหาชีวิต 
 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (Citizenship and Global Citizens) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 คุณลักษณะส าคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก แนวคิดส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ ผลกระทบข้ามพรมแดน การวิเคราะห์และ
ถอดบทเรียนของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ 
 
202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

(Man, Society and Environment)   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลาย
ทา ง วัฒนธร รม  ก า รจั ด ร ะ เ บี ยบทา ง สั ง คม   ร ะบบ นิ เ วศ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 

(Man, Economy and Development) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การ
พัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พันธกิจสัมพันธ์กับ
ชุมชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม  
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213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-0-6) 
            (English for Communication 1)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยให้ความส าคัญกับทักษะการฟังและการพูด พัฒนา
กลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้แหล่งทรัพยากรท่ีหลากหลาย 

 
213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-0-6) 

(English for Communication 2)    
วิชาบังคับก่อน :  213101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังในสถานการณ์ทางสังคมและ
วิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการ
พูดเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์
การเรียนภาษา สร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เน้ือหากึ่ง
วิชาการจากแหล่งทรัพยากรท่ีหลากหลาย 

 
213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 
 ทางวิชาการ     

(English for Academic Purposes) 
วิชาบังคับก่อน :  213102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  

เ น้ือหารายวิชาเกี่ ยวข้องกับภาษาอั งกฤษส าหรับ
จุดประสงค์เชิงวิชาการ เพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเน้ือหาท่ีเป็นการบูรณา
การทักษะท้ังสี่ด้าน โดยให้ความส าคัญกับทักษะการอ่าน ใช้เน้ือหา

ท่ีมาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ท้ังจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อโสตทัศน์ รวมท้ังแหล่งทรัพยากรออนไลน์ 
 
213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

(English for Specific Purposes) 
วิชาบังคับก่อน :  213203  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ 
     ทางวิชาการ  
   พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
เน้ือหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประสบการณ์ตรงในการ
เรียนภาษาท่ีใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ รวมท้ังแหล่งทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงาน
ท่ีผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะท้ังสี่ด้าน โดยให้ความส าคัญกับทักษะ
การอ่านและการเขียน 
 
213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  3(3-0-6)  

(English for Careers)  
วิชาบังคับก่อน :  213204  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ 
     เฉพาะ  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการเตรียมตัวเพื่อ
สมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ  เช่น การหางาน การเขียนประวัติ
ส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 
ฝึกทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานท่ีท างาน พัฒนา
ทักษะท่ีจ าเป็นในการเตรียมตัวส าหรับการสอบโทอิค (Test of 
English for International Communication) 
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202111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 
(Thai for Communication) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังในด้านการพูด 

การฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบเรียงภาษาไทยเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 
 
202175  ศิลปวิจักษ์   2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจส าหรับการ
สร้างสรรค์ของศิลปินในหลากหลายมิติ คุณค่าและสุนทรียะทาง
จิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของ
ศิลปะ บทบาทและผลกระทบของ ศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลก
ผ่านมุมมองท่ีหลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมีคุณค่าต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและ
ศิลปะบ าบัด ศิลปะเพื่อชีวิตท่ีพอเพียง 
 
202181  สุขภาพองค์รวม        2(2-0-4) 

(Holistic Health) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การ
ควบคุมน้ าหนัก การนอนหลับและการพักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทาง
ใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย 
สุขภาพทางเลือก 

 
 

202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ  2(1-2-3) 
(Professional and Community Engagement)  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การท าโครงงานและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ของผู้เรียนผ่านการท างานร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพอันเป็นการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
ของชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ 
 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 

(Law in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

หลักการของกฎหมาย ล าดับชั้นของกฎหมาย กฎหมาย
เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม 
สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างท าของ สัญญาซ้ือขาย สัญญาเช่าทรัพย์ 
สัญญาเช่าซ้ือ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง กฎหมายพื้นฐาน
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
และกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

(Pluri-Cultural Thai Studies) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย               
พหุลักษณ์ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ความส าคัญ
ของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
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213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-0-6) 
            (English for Communication 1)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยให้ความส าคัญกับทักษะการฟังและการพูด พัฒนา
กลยุทธ์การส่ือสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้แหล่งทรัพยากรท่ีหลากหลาย 

 
213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-0-6) 

(English for Communication 2)    
วิชาบังคับก่อน :  213101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อ
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังในสถานการณ์ทางสังคมและ
วิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการ
พูดเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์
การเรียนภาษา สร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เน้ือหากึ่ง
วิชาการจากแหล่งทรัพยากรท่ีหลากหลาย 

 
213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 
 ทางวิชาการ     

(English for Academic Purposes) 
วิชาบังคับก่อน :  213102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  

เ น้ือหารายวิชาเกี่ ยวข้องกับภาษาอั งกฤษส าหรับ
จุดประสงค์เชิงวิชาการ เพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเน้ือหาท่ีเป็นการบูรณา
การทักษะท้ังส่ีด้าน โดยให้ความส าคัญกับทักษะการอ่าน ใช้เน้ือหา

ท่ีมาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ท้ังจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อโสตทัศน์ รวมท้ังแหล่งทรัพยากรออนไลน์ 
 
213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

(English for Specific Purposes) 
วิชาบังคับก่อน :  213203  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ 
     ทางวิชาการ  
   พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
เน้ือหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประสบการณ์ตรงในการ
เรียนภาษาท่ีใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ รวมท้ังแหล่งทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงาน
ท่ีผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะท้ังสี่ด้าน โดยให้ความส าคัญกับทักษะ
การอ่านและการเขียน 
 
213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  3(3-0-6)  

(English for Careers)  
วิชาบังคับก่อน :  213204  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ 
     เฉพาะ  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการเตรียมตัวเพื่อ
สมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ  เช่น การหางาน การเขียนประวัติ
ส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 
ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานท่ีท างาน พัฒนา
ทักษะท่ีจ าเป็นในการเตรียมตัวส าหรับการสอบโทอิค (Test of 
English for International Communication) 
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202111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 
(Thai for Communication) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังในด้านการพูด 

การฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบเรียงภาษาไทยเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 
 
202175  ศิลปวิจักษ์   2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจส าหรับการ
สร้างสรรค์ของศิลปินในหลากหลายมิติ คุณค่าและสุนทรียะทาง
จิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของ
ศิลปะ บทบาทและผลกระทบของ ศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลก
ผ่านมุมมองท่ีหลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมีคุณค่าต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและ
ศิลปะบ าบัด ศิลปะเพื่อชีวิตท่ีพอเพียง 
 
202181  สุขภาพองค์รวม        2(2-0-4) 

(Holistic Health) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การ
ควบคุมน้ าหนัก การนอนหลับและการพักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทาง
ใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย 
สุขภาพทางเลือก 

 
 

202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ  2(1-2-3) 
(Professional and Community Engagement)  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การท าโครงงานและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ของผู้เรียนผ่านการท างานร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพอันเป็นการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
ของชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ 
 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 

(Law in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

หลักการของกฎหมาย ล าดับชั้นของกฎหมาย กฎหมาย
เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม 
สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างท าของ สัญญาซ้ือขาย สัญญาเช่าทรัพย์ 
สัญญาเช่าซ้ือ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง กฎหมายพื้นฐาน
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
และกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

(Pluri-Cultural Thai Studies) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย               
พหุลักษณ์ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ความส าคัญ
ของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
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202331  อาเซียนศึกษา   2(2-0-4) 
(ASEAN Studies) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเ ซียน 

เอกภาพบนพื้นฐานของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเคารพสิทธิ หน้าท่ีพลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ภายใต้การปกครองท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพ่ือนในอาเซียน คุณภาพ
ชีวิตในระบบการศึกษาและการท างาน 
 
202373  การคิดเชิงออกแบบ   2(2-0-4) 

(Design Thinking) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไขปัญหา 
การระดมความคิดและการออกแบบ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ของสังคม การสร้างต้นแบบ การปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม 
การถอดบทเรียน 

 
214101  คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 (Mathematics for Computer) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิยุตคณิต ระบบจ านวน ตัวแทนข้อมูลในรูปของข้อความ 
จ านวนเต็ม จ านวนจริง ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ พีชคณิตบูลีน 
ฟังก์ชันเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ และขั้นตอนวิธี 
 
214102  สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Statistics for Information Science Research) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
แจกแจงความน่าจะเป็น ได้แก่ แบบปกติ แบบที แบบเอฟ และแบบ
ไคสแควร์  สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ 
การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจุดและแบบช่วง การทดสอบ
สมมุติฐาน ได้แก่  สถิติมีพารามิ เตอร์และไม่ ใช้พารามิ เตอ ร์  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   
  
214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Research  Methodologies  in  Information  
 Sciences) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและความหมายของระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
สารสนเทศ  งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางวิทยาการ
สารสนเทศ  การศึกษาผลงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ  ขั้นตอน
การวิจัย  เทคนิคการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และการน าเสนอผลงานการวิจัย  การเขียนข้อเสนอการ
วิจัยและรายงานการวิจัยในทางวิทยาการสารสนเทศ  การประยุกต์
ผลงานวิจัยไปใช้ในทางวิทยาการสารสนเทศ 
 
214103  การสื่อสารในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
 (Communication in the Digital Age) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการส่ือสารในยุคดิจิทัล ความหมาย ความส าคัญ 
องค์ประกอบ กระบวนการส่ือสารในยุคดิจิทัล ลักษณะของการ
สื่อสารในยุคดิจิทัลท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ่ม การสื่อสารในองค์การ 
การส่ือสารมวลชน และการส่ือสารดิจิทัล ผลกระทบของการสื่อสาร
ท่ีมีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
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214105  การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
 (Media Literacy in the Digital Age) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดหลัก และความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุค
ดิจิ ทัล  องค์ประกอบส าคัญของการรู้ เ ท่าทันสื่อในยุคดิจิ ทัล                
การสร้ างสมรรถนะหลักด้านการรู้ เ ท่า ทันสื่ อ  ลักษณะและ
ความหมายของสารในสื่ อ  ผลกระทบจากสื่อ   ทักษะ และ
องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ  หลักการรับและ
เข้าถึงเน้ือหาสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ภูมิทัศน์
สื่อ สถานการณ์และการโต้แย้งเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล 
 
214107  หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล  3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Digital Media) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมาย ประเภท และคุณลักษณะของสื่อดิจิ ทัล  
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล  ภาพดิจิทัล  เทคโนโลยีทางเสียงและ
วิดีทัศน์ดิจิทัล  การพิมพ์เว็บ  สื่อสังคมและเกม  สื่อดิจิทัลกับสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ภาษาในสื่อดิจิทัล  
 
214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 1    
 (Computer Programming for Information 
 System I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาษาคอมพิวเตอร์และวากยสัมพันธ์  การออกแบบและ
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนและระเบียบวิธีการ
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อาทิ ภาษาซี  การรับค่า
และแสดงผล ชนิดของตัวแปร  นิพจน์  ตัวด าเนินการ  ค าสั่งควบคุม  
แถวล าดับ  การโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อใช้งานในระบบ
สารสนเทศ 

214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  3(3-0-6) 
(Data Communications and Networking) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย สื่อน าข้อมูล โพรโทคอล
ในแบบจ าลองโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ของ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารข้อมูล
ในงานวิทยาการสารสนเทศ แนวโน้มของการส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่าย การรักษาความปลอดภัยของของเครือข่าย 
 
214201  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 4(3-3-8) 
 (Database Design and Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย ประเภท และความส าคัญของข้อมูลและ
ฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ส าหรับการ
สร ้า ง และจ ัดก า ร ฐ า นข ้อ ม ูล  ก า รพ ัฒนาฐ า นข ้อม ูล แ บ บ
ความสัมพันธ์ การบริหารงานฐานข้อมูล เน้นเรื่องความถูกต้องและ
ความปลอดภัยของข้อมูล เทคโนโลยีท่ีใช้ในการสร้างฐานข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ 
 
214204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบ 3(2-2-5) 

สารสนเทศ 2    
 (Computer Programming for Information System II) 
วิชาบังคับก่อน : 214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 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
พารามิเตอร์  โครงสร้างข้อมูล  การเรียงล าดับและการค้นหา  
แฟ้มข้อมูล  การโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อใช้งานในระบบ
สารสนเทศ 
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202331  อาเซียนศึกษา   2(2-0-4) 
(ASEAN Studies) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเ ซียน 

เอกภาพบนพื้นฐานของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเคารพสิทธิ หน้าท่ีพลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ภายใต้การปกครองท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพื่อนในอาเซียน คุณภาพ
ชีวิตในระบบการศึกษาและการท างาน 
 
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 ระบบจ านวน ตัวแทนข้อมูลในรูปของข้อความ 
จ านวนเต็ม จ านวนจริง ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ พีชคณิตบูลีน 
ฟังก์ชันเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ และขั้นตอนวิธี 
 
214102  สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Statistics for Information Science Research) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
แจกแจงความน่าจะเป็น ได้แก่ แบบปกติ แบบที แบบเอฟ และแบบ
ไคสแควร์  สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ 
การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจุดและแบบช่วง การทดสอบ
สมมุติฐาน ได้แก่  สถิติมีพารามิ เตอร์และไม่ ใช้พารามิ เตอ ร์  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   
  
214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Research  Methodologies  in  Information  
 Sciences) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและความหมายของระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
สารสนเทศ  งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางวิทยาการ
สารสนเทศ  การศึกษาผลงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ  ขั้นตอน
การวิจัย  เทคนิคการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และการน าเสนอผลงานการวิจัย  การเขียนข้อเสนอการ
วิจัยและรายงานการวิจัยในทางวิทยาการสารสนเทศ  การประยุกต์
ผลงานวิจัยไปใช้ในทางวิทยาการสารสนเทศ 
 
214103  การสื่อสารในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
 (Communication in the Digital Age) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการสื่อสารในยุคดิจิทัล ความหมาย ความส าคัญ 
องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสารในยุคดิจิทัล ลักษณะของการ
สื่อสารในยุคดิจิทัลท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ่ม การสื่อสารในองค์การ 
การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารดิจิทัล ผลกระทบของการสื่อสาร
ท่ีมีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
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214105  การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
 (Media Literacy in the Digital Age) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดหลัก และความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุค
ดิจิ ทัล  องค์ประกอบส าคัญของการรู้ เ ท่าทันสื่อในยุคดิจิ ทัล                
การสร้ างสมรรถนะหลักด้านการรู้ เ ท่า ทันสื่ อ  ลักษณะและ
ความหมายของสารในสื่ อ  ผลกระทบจากสื่อ   ทักษะ และ
องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ  หลักการรับและ
เข้าถึงเน้ือหาสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ภูมิทัศน์
สื่อ สถานการณ์และการโต้แย้งเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล 
 
214107  หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล  3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Digital Media) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมาย ประเภท และคุณลักษณะของสื่อดิจิ ทัล  
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล  ภาพดิจิทัล  เทคโนโลยีทางเสียงและ
วิดีทัศน์ดิจิทัล  การพิมพ์เว็บ  สื่อสังคมและเกม  สื่อดิจิทัลกับสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ภาษาในสื่อดิจิทัล  
 
214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 1    
 (Computer Programming for Information 
 System I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาษาคอมพิวเตอร์และวากยสัมพันธ์  การออกแบบและ
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนและระเบียบวิธีการ
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อาทิ ภาษาซี  การรับค่า
และแสดงผล ชนิดของตัวแปร  นิพจน์  ตัวด าเนินการ  ค าสั่งควบคุม  
แถวล าดับ  การโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อใช้งานในระบบ
สารสนเทศ 

214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  3(3-0-6) 
(Data Communications and Networking) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย ส่ือน าข้อมูล โพรโทคอล
ในแบบจ าลองโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ของ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารข้อมูล
ในงานวิทยาการสารสนเทศ แนวโน้มของการส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่าย การรักษาความปลอดภัยของของเครือข่าย 
 
214201  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 4(3-3-8) 
 (Database Design and Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย ประเภท และความส าคัญของข้อมูลและ
ฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ส าหรับการ
สร ้า ง และจ ัดก า ร ฐ า นข ้อ ม ูล  ก า รพ ัฒนาฐ า นข ้อม ูล แ บ บ
ความสัมพันธ์ การบริหารงานฐานข้อมูล เน้นเรื่องความถูกต้องและ
ความปลอดภัยของข้อมูล เทคโนโลยีท่ีใช้ในการสร้างฐานข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ 
 
214204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบ 3(2-2-5) 

สารสนเทศ 2    
 (Computer Programming for Information System II) 
วิชาบังคับก่อน : 214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 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
พารามิเตอร์  โครงสร้างข้อมูล  การเรียงล าดับและการค้นหา  
แฟ้มข้อมูล  การโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อใช้งานในระบบ
สารสนเทศ 
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214205  เทคโนโลยีเว็บ   3(2-3-6) 
 (Web Technology) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บ เว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรม
บริการเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์บน
เว็บ และฐานข้อมูลบนเว็บ  เอชทีเอ็มแอล  เอ็กซ์เ อ็มแอล                      
เว็บเซอร์วิส ระบบจัดการเน้ือหาเว็บ ซีเอสเอส  โปรโตคอลเอชทีทีพี  
ความเป็นส่วนตัว  ความน่าเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของเว็บ 
  
214206  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 3(2-3-6) 
 และมัลติมีเดีย     
 (Animation and Multimedia Design and  

Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของสื่อประสม หลักการออกแบบสื่อประสม 
เทคโนโลยีในปัจจุบันในการออกแบบและการผลิต การประยุกต์ใช้
สื่อประสมในการสื่อสาร เทคนิคในการเลือกข้อมูลและเทคนิคพิเศษ
ในการสร้างสื่อประสม เช่น ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว  แอนิเมชัน  
เสียงดนตรี เสียงประกอบ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากระบบการ
สื่อสารและการทดสอบและการประเมิน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
สร้างสื่อประสม 
 
214301  กฎหมายและจริยธรรม  2(2-0-4) 
 ในเทคโนโลยีดิจิทัล  

 (Laws and Ethics in Digital Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การค้าและการพาณิชย์ 

การใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีผิดวัตถุประสงค์ อาชญากรรมทางโลกไซ
เบอร์ ความเท่าเทียมกันทางสังคม เสรีภาพในการพูด ความเป็น
ส่วนตัว  การประเมินความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์  ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  และจริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
214302  การบริการคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 

(Computer Services) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และเกณฑ์การเลือกซ้ือ 
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ                  
การแบ่งพาร์ติชันและการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การปรับแต่ง
ระบบ การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การติดตั้งเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมบริการ การส ารองและการกู้ข้อมูล 
การวางแผนการบริการ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์  
ข้อตกลงระดับการบริการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ  การจัดการ
ความรู้ในงานบริการ การสื่อสารในงานบริการ การจัดการประเด็น 

 
214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 (Information System Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Pre-requisite : None 
 ความหมาย ความส า คัญ  องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของระบบสารสนเทศใน
องค์กร วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและ
การไหลเวียนของสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงแนวคิด 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ คุณลักษณะของกระบวนการ
ท่ีมีคุณภาพ การระบุกระบวนการทางธุรกิจ กรอบงานส าหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการ
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ 
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214202   การออกแบบระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 (Information System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
 แนวทางและมาตรฐานในการออกแบบระบบสารสนเทศ 
การออกแบบผลลัพธ์ ข้อมูลน าเข้า แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ หลักการเกี่ยวกับการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ การประเมินปัญหากระบวนการทางธุรกิจ 
วิธีการและเทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ หลักการของ
โมเดลกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการออกแบบ
ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ 
 
214203  การจัดการความรู้   3(3-0-6) 

(Knowledge Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมายและความส าคัญของความรู้ ประเภทและระดับ
ของความรู้ รูปแบบการคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์ กรอบแนวคิดการ
จัดการความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ วงจรชีวิตระบบ
จัดการความรู้ การสร้างความรู้ ระบบการจัดเก็บและค้นคืนองค์ความรู้ 
การจัดการความรู้ในภาคต่าง ๆ เช่น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ  ภาคการศึกษา 
เป็นต้น  
 
214221  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 

 (Data Structures and Algorithms) 
วิชาบังคับก่อน : 214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 

ระบบสารสนเทศ 1 
 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การออกแบบโครงสร้าง
ข้อมูล  โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับและแบบตัวชี้  โครงสร้างข้อมูล
แบบลิงค์ลิสต์ สแตค คิว ทรี กราฟ  การเรียงล าดับและการค้นหา

ข้อมูล  การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ความซับซ้อนในการค านวณ การ
ประยุกต์ใช้การจัดการโครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
 
214222  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 

(Advanced Database Design and Development) 
วิชาบังคับก่อน :  214201  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

 ความส าคัญและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง เช่น 
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเชิงกระบวนค าสั่ง ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล กระบวน
ค าสั่งและฟังก์ชันท่ีถูกเก็บไว้ การประมวลข้อค าถามท่ีเหมาะสม การ
ปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารงานฐานข้อมูล เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และหัวข้อขั้นสูงส าหรับ
ระบบฐานข้อมูล 

 
214223  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 3(3-0-6) 

(Enterprise Software Architecture) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจจากมุมมองด้านโครงสร้างและ
พฤติกรรมการท างานของระบบ รวมท้ังจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละ
ด้าน กรณีศึกษาการใช้เทคนิคในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
วิสาหกิจ และการประยุกต์ใช้แม่แบบสถาปัตยกรรมและแม่แบบ
ส าหรับการออกแบบในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
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214205  เทคโนโลยีเว็บ   3(2-3-6) 
 (Web Technology) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บ เว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรม
บริการเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์บน
เว็บ และฐานข้อมูลบนเว็บ  เอชทีเอ็มแอล  เ อ็กซ์เ อ็มแอล                      
เว็บเซอร์วิส ระบบจัดการเน้ือหาเว็บ ซีเอสเอส  โปรโตคอลเอชทีทีพี  
ความเป็นส่วนตัว  ความน่าเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของเว็บ 
  
214206  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 3(2-3-6) 
 และมัลติมีเดีย     
 (Animation and Multimedia Design and  

Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของส่ือประสม หลักการออกแบบส่ือประสม 
เทคโนโลยีในปัจจุบันในการออกแบบและการผลิต การประยุกต์ใช้
สื่อประสมในการส่ือสาร เทคนิคในการเลือกข้อมูลและเทคนิคพิเศษ
ในการสร้างส่ือประสม เช่น ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว  แอนิเมชัน  
เสียงดนตรี เสียงประกอบ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากระบบการ
สื่อสารและการทดสอบและการประเมิน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
สร้างสื่อประสม 
 
214301  กฎหมายและจริยธรรม  2(2-0-4) 
 ในเทคโนโลยีดิจิทัล  

 (Laws and Ethics in Digital Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การค้าและการพาณิชย์ 

การใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีผิดวัตถุประสงค์ อาชญากรรมทางโลกไซ
เบอร์ ความเท่าเทียมกันทางสังคม เสรีภาพในการพูด ความเป็น
ส่วนตัว  การประเมินความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์  ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  และจริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
214302  การบริการคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 

(Computer Services) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และเกณฑ์การเลือกซ้ือ 
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ                  
การแบ่งพาร์ติชันและการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การปรับแต่ง
ระบบ การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การติดตั้งเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมบริการ การส ารองและการกู้ข้อมูล 
การวางแผนการบริการ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์  
ข้อตกลงระดับการบริการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ  การจัดการ
ความรู้ในงานบริการ การสื่อสารในงานบริการ การจัดการประเด็น 

 
214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 (Information System Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Pre-requisite : None 
 ความหมาย ความส า คัญ  องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของระบบสารสนเทศใน
องค์กร วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและ
การไหลเวียนของสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงแนวคิด 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ คุณลักษณะของกระบวนการ
ท่ีมีคุณภาพ การระบุกระบวนการทางธุรกิจ กรอบงานส าหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการ
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ 
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214202   การออกแบบระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 (Information System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 214109  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
 แนวทางและมาตรฐานในการออกแบบระบบสารสนเทศ 
การออกแบบผลลัพธ์ ข้อมูลน าเข้า แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ หลักการเกี่ยวกับการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ การประเมินปัญหากระบวนการทางธุรกิจ 
วิธีการและเทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ หลักการของ
โมเดลกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการออกแบบ
ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ 
 
214203  การจัดการความรู้   3(3-0-6) 

(Knowledge Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมายและความส าคัญของความรู้ ประเภทและระดับ
ของความรู้ รูปแบบการคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์ กรอบแนวคิดการ
จัดการความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ วงจรชีวิตระบบ
จัดการความรู้ การสร้างความรู้ ระบบการจัดเก็บและค้นคืนองค์ความรู้ 
การจัดการความรู้ในภาคต่าง ๆ เช่น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ  ภาคการศึกษา 
เป็นต้น  
 
214221  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 

 (Data Structures and Algorithms) 
วิชาบังคับก่อน : 214106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 

ระบบสารสนเทศ 1 
 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การออกแบบโครงสร้าง
ข้อมูล  โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับและแบบตัวชี้  โครงสร้างข้อมูล
แบบลิงค์ลิสต์ สแตค คิว ทรี กราฟ  การเรียงล าดับและการค้นหา

ข้อมูล  การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ความซับซ้อนในการค านวณ การ
ประยุกต์ใช้การจัดการโครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
 
214222  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 

(Advanced Database Design and Development) 
วิชาบังคับก่อน :  214201  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

 ความส าคัญและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง เช่น 
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเชิงกระบวนค าสั่ง ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล กระบวน
ค าสั่งและฟังก์ชันท่ีถูกเก็บไว้ การประมวลข้อค าถามท่ีเหมาะสม การ
ปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารงานฐานข้อมูล เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และหัวข้อขั้นสูงส าหรับ
ระบบฐานข้อมูล 

 
214223  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 3(3-0-6) 

(Enterprise Software Architecture) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจจากมุมมองด้านโครงสร้างและ
พฤติกรรมการท างานของระบบ รวมท้ังจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละ
ด้าน กรณีศึกษาการใช้เทคนิคในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
วิสาหกิจ และการประยุกต์ใช้แม่แบบสถาปัตยกรรมและแม่แบบ
ส าหรับการออกแบบในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
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214224  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  3(2-2-5) 
(Object-Oriented Programming) 

วิชาบังคับก่อน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์  ความ
แตกต่างระหว่างการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และการโปรแกรม
แบบเดิม  หลักการต่าง ๆ ของแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ ได้แก่ แนวคิด
การมองแบบเป็นนามธรรม แนวคิดการห่อหุ้ม แนวคิดการท าเป็น
โมดูล แนวคิดการสร้างล าดับชั้น แนวคิดการสืบทอด แนวคิดการมี
หลายรูปแบบ แนวคิดความเกี่ยวข้องกัน และแนวคิดกรอบการ
ท างาน  การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ 
การสร้างแบบจ าลองของระบบเชิงอ็อบเจกต์ด้วยแผนภาพยูเอ็มแอล 
ได้แก่ แผนภาพเชิงโครงสร้าง และแผนภาพเชิงกิจกรรม  การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์เบื้องต้น 

 
214321  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 

(Web Application Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญ องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมของการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ การสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
แบบต่าง ๆ วิธีการหาข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมท้ังการ
ประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และกรณีศึกษา การประยุกต์การเขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์
ส าหรับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
214322  วิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(3-0-6) 
 (Software Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กระบวนการ วงจรชีวิต และกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์
สมัยใหม่   แบบจ าลองการพัฒนาแบบวนรอบและเพิ่มพูน  การเก็บ
รวบรวมความต้องการของผู้ใช้  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ด้วยเครื่องมือช่วยสนับสนุนงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เทคนิคใน
การสร้างตัวต้นแบบ หลักการในการทดสอบระบบ  เทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การจัดการโครงการ    
 
214323  การจัดการโครงการซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
 (Software Project Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การบริหารโครงการในบริบทการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
บริหารการบูรณาการ การบริหารขอบเขตโครงการ การบริหารเวลา
โครงการ การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์โครงการ การบริหารการสื่อสารโครงการ 
การบริหารความเส่ียงโครงการ การบริหารการจัดซ้ือจัดจ้าง การ
ติดตั้งระบบ การปิดโครงการ และการประเมินโครงการ  
 
214324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3(2-2-5) บน
 อุปกรณ์เคลื่อนที่  

(Mobile Application Development) 
วิชาบังคับก่อน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
 แนวคิด สถาปัตยกรรม และเคร่ืองมือของการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี  การออกแบบและสร้างส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้  การสื่อสารระหว่างหน้าจอ  การใช้งานฐานข้อมูลและ
การจัดเก็บข้อมูล  การแบ่งปันข้อมูล  การจัดการการตั้งค่า  การใช้
งานกล้อง  โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนท่ี 
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214325  การทดสอบซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
(Software Testing) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค านิยามและพื้นฐานการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์  

เทคนิคส าหรับการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคการ
ทดสอบแบบกล่องด าและกล่องขาว การทดสอบและการประเมินผล
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องกับผู้ใช้ระบบ การพยากรณ์ความ
น่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพ เครื่องมือทดสอบ
อัตโนมัติ  
 
214492  สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  2(2-0-4) 

(Seminar in Enterprise Software) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การสัมมนาตามหัวข้อก าหนดด้านเทคโนโลยีการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ  การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม  ระบบ
ฐานข้อมูล  การทดสอบซอฟต์แวร์  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
214493  โครงงานซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  4(0-8-0) 

(Project in Enterprise Software) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การพัฒนาโครงงานตามหัวข้อท่ีก าหนดด้านซอฟต์แวร์
วิสาหกิจ เช่น การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับองค์กร การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์สื่อประสม การออกแบบ
และพัฒนาฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ 
 

214225  ความมั่นคงปลอดภัยของ  3(3-0-6) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (Information and Communication       
Technology Security) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  

ปัญหาท่ีเกิดจากการกระท าของคน เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
และปัญหาด้านจริยธรรม  ปัญหาท่ีเกิดจากระบบ เช่น ซอฟต์แวร์ 
ข้อมูล  การบ ารุงรักษา ฯลฯ  กรอบงานการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงตัวระบบ  เทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ใช้  การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การป้องกัน
การบุกรุก  การควบคุมทางชีวมาตร  การเข้ารหัสและการถอดรหัส  
คีย์ส่วนตัว  คีย์สาธารณะ และลายมือชื่อดิจิทัล  ประเด็นกฎหมาย
และจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง  แนวโน้ม และการประยุกต์งานด้านความ
มั่นคงปลอดภัย 

 
214226  การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

(Computer Game Development) 
วชิาบังคับก่อน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
 บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างเกม

คอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพันธ์  การจัดแบ่งประเภทของเกม  แนวคิด
เกี่ยวกับเกมมิฟิเคชัน  แนวคิดเกี่ยวกับเกมเอ็นจิ้นและผังการท างาน
ในการใช้เกมเอ็นจิ้นในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์  เกมออนไลน์ซ่ึง
เน้นท่ีเครือข่ายและประเด็นการจัดการผู้ ใช้   การพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์โดยใช้เกมเอ็นจิ้น 
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214224  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  3(2-2-5) 
(Object-Oriented Programming) 

วิชาบังคับก่อน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์  ความ
แตกต่างระหว่างการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และการโปรแกรม
แบบเดิม  หลักการต่าง ๆ ของแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ ได้แก่ แนวคิด
การมองแบบเป็นนามธรรม แนวคิดการห่อหุ้ม แนวคิดการท าเป็น
โมดูล แนวคิดการสร้างล าดับชั้น แนวคิดการสืบทอด แนวคิดการมี
หลายรูปแบบ แนวคิดความเกี่ยวข้องกัน และแนวคิดกรอบการ
ท างาน  การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ 
การสร้างแบบจ าลองของระบบเชิงอ็อบเจกต์ด้วยแผนภาพยูเอ็มแอล 
ได้แก่ แผนภาพเชิงโครงสร้าง และแผนภาพเชิงกิจกรรม  การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์เบื้องต้น 

 
214321  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 

(Web Application Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญ องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมของการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ การสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
แบบต่าง ๆ วิธีการหาข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมท้ังการ
ประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และกรณีศึกษา การประยุกต์การเขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์
ส าหรับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
214322  วิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(3-0-6) 
 (Software Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กระบวนการ วงจรชีวิต และกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์
สมัยใหม่   แบบจ าลองการพัฒนาแบบวนรอบและเพิ่มพูน  การเก็บ
รวบรวมความต้องการของผู้ใช้  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ด้วยเครื่องมือช่วยสนับสนุนงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เทคนิคใน
การสร้างตัวต้นแบบ หลักการในการทดสอบระบบ  เทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การจัดการโครงการ    
 
214323  การจัดการโครงการซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
 (Software Project Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การบริหารโครงการในบริบทการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
บริหารการบูรณาการ การบริหารขอบเขตโครงการ การบริหารเวลา
โครงการ การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์โครงการ การบริหารการสื่อสารโครงการ 
การบริหารความเสี่ยงโครงการ การบริหารการจัดซ้ือจัดจ้าง การ
ติดตั้งระบบ การปิดโครงการ และการประเมินโครงการ  
 
214324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3(2-2-5) บน
 อุปกรณ์เคลื่อนที่  

(Mobile Application Development) 
วิชาบังคับก่อน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
 แนวคิด สถาปัตยกรรม และเครื่องมือของการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี  การออกแบบและสร้างส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้  การสื่อสารระหว่างหน้าจอ  การใช้งานฐานข้อมูลและ
การจัดเก็บข้อมูล  การแบ่งปันข้อมูล  การจัดการการตั้งค่า  การใช้
งานกล้อง  โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนท่ี 
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214325  การทดสอบซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
(Software Testing) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค านิยามและพื้นฐานการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์  

เทคนิคส าหรับการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคการ
ทดสอบแบบกล่องด าและกล่องขาว การทดสอบและการประเมินผล
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องกับผู้ใช้ระบบ การพยากรณ์ความ
น่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพ เครื่องมือทดสอบ
อัตโนมัติ  
 
214492  สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  2(2-0-4) 

(Seminar in Enterprise Software) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การสัมมนาตามหัวข้อก าหนดด้านเทคโนโลยีการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ  การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม  ระบบ
ฐานข้อมูล  การทดสอบซอฟต์แวร์  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
214493  โครงงานซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  4(0-8-0) 

(Project in Enterprise Software) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การพัฒนาโครงงานตามหัวข้อท่ีก าหนดด้านซอฟต์แวร์
วิสาหกิจ เช่น การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับองค์กร การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์สื่อประสม การออกแบบ
และพัฒนาฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ 
 

214225  ความมั่นคงปลอดภัยของ  3(3-0-6) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (Information and Communication       
Technology Security) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  

ปัญหาท่ีเกิดจากการกระท าของคน เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
และปัญหาด้านจริยธรรม  ปัญหาท่ีเกิดจากระบบ เช่น ซอฟต์แวร์ 
ข้อมูล  การบ ารุงรักษา ฯลฯ  กรอบงานการจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงตัวระบบ  เทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ใช้  การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การป้องกัน
การบุกรุก  การควบคุมทางชีวมาตร  การเข้ารหัสและการถอดรหัส  
คีย์ส่วนตัว  คีย์สาธารณะ และลายมือชื่อดิจิทัล  ประเด็นกฎหมาย
และจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง  แนวโน้ม และการประยุกต์งานด้านความ
มั่นคงปลอดภัย 

 
214226  การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

(Computer Game Development) 
วิชาบังคับก่อน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
 บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างเกม

คอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพันธ์  การจัดแบ่งประเภทของเกม  แนวคิด
เกี่ยวกับเกมมิฟิเคชัน  แนวคิดเกี่ยวกับเกมเอ็นจิ้นและผังการท างาน
ในการใช้เกมเอ็นจิ้นในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์  เกมออนไลน์ซ่ึง
เน้นท่ีเครือข่ายและประเด็นการจัดการผู้ ใช้   การพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์โดยใช้เกมเอ็นจิ้น 
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214227  หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(3-0-6) 
 และคอมพิวเตอร์    

(Principle of Human-Computer Interaction) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดและความส าคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์  การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์  แบบจ าลองการ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  มนุษยปัจจัย  แบบจ าลอง
การรู้จ าในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  การใช้
งานได้ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์  ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์  แนวโน้มของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ 
 
214228  การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 3(2-2-5) 
 ของเว็บ     
 (Web User Interface Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของเว็บ 
และเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี  คาสเคดดิ้งสไตล์ชีท (ซีเอสเอส) เบื้องต้น  
เอชทีเอ็มแอล 5 และซีเอสเอส  การจัดรูปแบบซีเอสเอส วัตถุ คลาส และ
ไอดี  การวางผังและการวางต าแหน่ง  ซีเอสเอส 3  การเปลี่ยนผ่านและ
ภาพเคลื่อนไหว  
 
214326  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3(2-2-5) 
 เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง    

(Advanced Object-Oriented Application  
Development) 

วิชาบังคับก่อน :  214224  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมด้วยภาษาเชิงอ็อบ
เจกต์ เช่น ภาษาจาวา ชนิดข้อมูลและตัวกระท า  นิพจน์และการ

ควบคุม  การออกแบบคลาส เมท็อด และส่วนต่อประสาน  การ
จัดการกับความผิดปกติ  สายโยงใย  การใช้และการสร้างส่วนต่อ
ประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ)  การเข้าถึงฐานข้อมูล  การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบวิสาหกิจ 
 
214327 การบริหารระบบและเครือข่าย  3(2-2-5) 

(Network and System Administration) 
วิชาบังคับก่อน :  214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
 การติดตั้งและดูแลระบบเครื่องบริการและคลัสเตอร์ การ
ปรับแต่งการให้บริการ การจัดการผู้ใช้  การส ารองและการกู้ระบบ 
การติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย การหาเส้นทาง ความม่ันคง
ปลอดภัย  การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ดูแลระบบ      
 
214328  การโปรแกรมภาษาสคริปต์  3(2-2-5) 

(Scripting Language Programming) 
วิชาบังคับก่อน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาสคริปต์  การเขียนโปรแกรม

อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาสคริปต์บนยูนิกซ์ เช่น เชลล์สคริปต์  
การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาสคริปต์บนเว็บ 
เช่น จาวาสคริปต์ พีเอชพี และไพธอน การทดสอบและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
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214329  การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม 3(2-2-5) 
(Multimedia Software Development) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อประสม  แนวคิดของวัตถุ 

ฉาก และกล้อง  ฟิสิกส์ของการปะทะ ข้อต่อ ล าแสง และวัสดุ  การ
พัฒนาแอนิเมชัน  แบบจ าลองและตัวควบคุม  การออกแบบส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้  ระบบอนุภาค  เสียง  เครื่องมือในการพัฒนา  
  
214330  การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  3(3-0-6) 
 (User Experience Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด หลักการ และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้  ความส าคัญของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  วงจร
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้    ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้  
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในปัจจุบัน  แนวโน้ม
ของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในสังคมดิจิทัล  
 
214331 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย  3(2-2-5) 

(Semantic Web Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เว็บเชิงความหมายเบื้องต้น  เทคโนโลยีของเว็บเชิง
ความหมาย  แบบจ าลองและภาษาส าหรับการพัฒนาเว็บเชิง
ความหมาย  ตรรกแบบพรรณนา  เอ็กซ์เอ็มแอล  อาร์ดีเอฟ  ภาษา
โอดับเบ้ิลยูแอล   ภาษาส าหรับการค้นหาตามความหมาย  เครื่องมือ
ส าหรับเว็บเชิงความหมาย และกรณีศึกษา  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับเว็บเชิงความหมาย 
 

214332  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3(2-2-5) 
 ข้ามแพลตฟอร์ม    
 (Cross-Platform Application Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์   
สถาปัตยกรรมการพัฒนาข้ามแพลตฟอรม์  การติดตั้งและใช้งานเฟรมเวิร์ค 
โปรแกรมประยุกต์แบบลูกผสม โปรแกรมประยุกต์บนเว็บแบบก้าวหน้า (พี
ดับเบิ้ลยูเอ)  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้  การเชื่อมต่อกับบริการ  
  
214333  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ 3(2-2-5) 
 เคลื่อนที่ขั้นสูง      

(Advanced Mobile Application Development) 
วิชาบังคับก่อน :  214324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน 

อุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
 การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ขั้นสูง  การ

เข้าถึงเครือข่าย  แผนท่ีและระบบระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (จีพีเอส)  
วีดิทัศน์และเสียง  กราฟิกและส่ือประสม  อุปกรณ์ตรวจจับ  
โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีขั้นสูง 
 
214421  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  3(2-2-5) 
 (Internet of Things) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  มาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง  ตัวรับรู้และอุปกรณ์  การเขียนโปรแกรมในระบบฝังตัว  ส่วน
ต่อประสานคลาวด์  โพรโทคอลสื่อสาร  การประยุกต์ใช้งาน  
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214227  หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(3-0-6) 
 และคอมพิวเตอร์    

(Principle of Human-Computer Interaction) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดและความส าคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์  การส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์  แบบจ าลองการ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  มนุษยปัจจัย  แบบจ าลอง
การรู้จ าในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  การใช้
งานได้ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์  ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์  แนวโน้มของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ 
 
214228  การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 3(2-2-5) 
 ของเว็บ     
 (Web User Interface Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของเว็บ 
และเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี  คาสเคดดิ้งสไตล์ชีท (ซีเอสเอส) เบื้องต้น  
เอชทีเอ็มแอล 5 และซีเอสเอส  การจัดรูปแบบซีเอสเอส วัตถุ คลาส และ
ไอดี  การวางผังและการวางต าแหน่ง  ซีเอสเอส 3  การเปลี่ยนผ่านและ
ภาพเคล่ือนไหว  
 
214326  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3(2-2-5) 
 เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง    

(Advanced Object-Oriented Application  
Development) 

วิชาบังคับก่อน :  214224  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมด้วยภาษาเชิงอ็อบ
เจกต์ เช่น ภาษาจาวา ชนิดข้อมูลและตัวกระท า  นิพจน์และการ

ควบคุม  การออกแบบคลาส เมท็อด และส่วนต่อประสาน  การ
จัดการกับความผิดปกติ  สายโยงใย  การใช้และการสร้างส่วนต่อ
ประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ)  การเข้าถึงฐานข้อมูล  การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบวิสาหกิจ 
 
214327 การบริหารระบบและเครือข่าย  3(2-2-5) 

(Network and System Administration) 
วิชาบังคับก่อน :  214108  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
 การติดตั้งและดูแลระบบเครื่องบริการและคลัสเตอร์ การ
ปรับแต่งการให้บริการ การจัดการผู้ใช้  การส ารองและการกู้ระบบ 
การติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย การหาเส้นทาง ความมั่นคง
ปลอดภัย  การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ดูแลระบบ      
 
214328  การโปรแกรมภาษาสคริปต์  3(2-2-5) 

(Scripting Language Programming) 
วิชาบังคับก่อน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาสคริปต์  การเขียนโปรแกรม

อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาสคริปต์บนยูนิกซ์ เช่น เชลล์สคริปต์  
การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาสคริปต์บนเว็บ 
เช่น จาวาสคริปต์ พีเอชพี และไพธอน การทดสอบและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
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214329  การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม 3(2-2-5) 
(Multimedia Software Development) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อประสม  แนวคิดของวัตถุ 

ฉาก และกล้อง  ฟิสิกส์ของการปะทะ ข้อต่อ ล าแสง และวัสดุ  การ
พัฒนาแอนิเมชัน  แบบจ าลองและตัวควบคุม  การออกแบบส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้  ระบบอนุภาค  เสียง  เครื่องมือในการพัฒนา  
  
214330  การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  3(3-0-6) 
 (User Experience Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด หลักการ และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้  ความส าคัญของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  วงจร
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้    ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้  
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในปัจจุบัน  แนวโน้ม
ของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในสังคมดิจิทัล  
 
214331 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย  3(2-2-5) 

(Semantic Web Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เว็บเชิงความหมายเบื้องต้น  เทคโนโลยีของเว็บเชิง
ความหมาย  แบบจ าลองและภาษาส าหรับการพัฒนาเว็บเชิง
ความหมาย  ตรรกแบบพรรณนา  เอ็กซ์เอ็มแอล  อาร์ดีเอฟ  ภาษา
โอดับเบ้ิลยูแอล   ภาษาส าหรับการค้นหาตามความหมาย  เครื่องมือ
ส าหรับเว็บเชิงความหมาย และกรณีศึกษา  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับเว็บเชิงความหมาย 
 

214332  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3(2-2-5) 
 ข้ามแพลตฟอร์ม    
 (Cross-Platform Application Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์   
สถาปัตยกรรมการพัฒนาข้ามแพลตฟอรม์  การติดตั้งและใช้งานเฟรมเวิร์ค 
โปรแกรมประยุกต์แบบลูกผสม โปรแกรมประยุกต์บนเว็บแบบก้าวหน้า (พี
ดับเบิ้ลยูเอ)  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้  การเชื่อมต่อกับบริการ  
  
214333  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ 3(2-2-5) 
 เคลื่อนที่ขั้นสูง      

(Advanced Mobile Application Development) 
วิชาบังคับก่อน :  214324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน 

อุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
 การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ขั้นสูง  การ

เข้าถึงเครือข่าย  แผนท่ีและระบบระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (จีพีเอส)  
วีดิทัศน์และเสียง  กราฟิกและส่ือประสม  อุปกรณ์ตรวจจับ  
โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีขั้นสูง 
 
214421  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  3(2-2-5) 
 (Internet of Things) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  มาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง  ตัวรับรู้และอุปกรณ์  การเขียนโปรแกรมในระบบฝังตัว  ส่วน
ต่อประสานคลาวด์  โพรโทคอลสื่อสาร  การประยุกต์ใช้งาน  
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214480  การศึกษาอิสระ   3(3-0-6) 
 (Independent Studies) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค้นคว้าศึกษาหัวข้อใหม่ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานสารสนเทศตามความสนใจของนักศึกษา
รายบุคคล โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  
214481  หัวข้อพิเศษเก่ียวกับซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 1   3(3-0-6) 
 (Special Topics in Enterprise Software I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางซอฟต์แวร์วิสาหกิจ ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร 
  
214482  หัวข้อพิเศษเก่ียวกับซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 2   3(3-0-6) 
 (Special Topics in Enterprise Software II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หัวข้อพิเศษท่ีอยู่ในความสนใจในปัจจุบัน และ
ความก้าวหน้าทางซอฟต์แวร์วิสาหกิจ ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร 
  
214222  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง   3(2-2-5) 
     

(Advanced Database Design and Development) 
วิชาบังคับก่อน :  214201  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

 ความส าคัญและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง เช่น 
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเชิงกระบวนค าสั่ง ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล กระบวน

ค าสั่งและฟังก์ชันท่ีถูกเก็บไว้ การประมวลข้อค าถามท่ีเหมาะสม การ
ปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารงานฐานข้อมูล เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และหัวข้อขั้นสูงส าหรับ
ระบบฐานข้อมูล 
 
214241  ธุรกิจดิจิทัล   3(3-0-6) 

(Digital Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์ตลาดกลาง
ส าห รั บ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล  โ ค ร งสร้ า งพื้ น ฐ า นขอ ง ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล 
สภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ของธุรกิจดิจิทัล การจัดการ
สารสนเทศอันชาญฉลาด การจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดดิจิทัล 
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การปฏิรูปด้านดิจิทัล 
 
214242  กลยุทธ์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน      3(3-0-6) 
 ในองค์การ    

(Strategy and Performance Management in  
Organizations) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
องค์ประกอบของผลการปฏิบัติงานขององค์การ  การจัด

วางแนวทางเชิงกลยุทธ์  การวัด การประเมิน และการปรับปุรงผล
การปฏิบัติงาน  การวัดการพัฒนามนุษย์และทุนทางปัญญา  ความ
เส่ียงของการด าเนินงาน กรณีศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อกลยุทธ์และการ
บริหารผลการปฏิบัติงานในองค์กร 
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214243  คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
(Business Data Warehousing and                  

 Data Mining) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎี หลักการ และสถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล 
เทคนิคการใช้ข้อมูลในคลังข้อมูล แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นหา
ความรู้จากฐานข้อมูล แนวคิดและขั้นตอนวิธีการท าเหมืองขอมูล 
การเตรียมข้อมูล การจ าแนกข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล และการ
วิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของข้อมูล กรณีศึกษาเกี่ยวกับคลังข้อมูล
และการท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ  
 
214321  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 

(Web Application Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญ องค์ประกอบ  และสถาปัตยกรรมของการ
เขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์   การสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐาน                 
การเขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์แบบต่างๆ  การเรียกใช้งาน
ออบเจ็กต์ต่างๆ  วิธีการหาข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาด
รวมท้ังการประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล  การจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และกรณีศึกษา  การประยุกต์การเขียน
โปรแกรมบนเบราว์เซอร์ส าหรับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
214341  ธุรกิจอัจฉริยะ    3(3-0-6) 

(Business Intelligence) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ประเภทและกระบวนการตัดสินใจ ลักษณะสารสนเทศ

ส าหรับธุรกิจอัจฉริยะและเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนา
แบบจ าลองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  แนวทางการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ บทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล กรณีศึกษาธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในองค์กร ระบบสารสนเทศส าหรับผู้จัดการระดับสูงและ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ  

 
214342  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 

(Advanced Statistics for Data Analytics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สหสัมพันธ์พหุคูณ สหสัมพันธ์แยกส่วน สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอล  การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  การวิเคราะห์
องค์ประกอบ  การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม  
 
214343  กระบวนการธุรกิจและการวางแผน 3(2-2-5) 

ทรัพยากรองค์กร     
(Business Processes and Enterprise         
Resource Planning) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจและกระบวนการทาง

ธุรกิจ  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ  
วิธีการ เครื่องมือ และทีมงานในการพัฒนา  ระบบการวางแผน
ทรัพยากรขององค์กร  การศึกษาโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในองค์กร  
การพัฒนาและปรับใช้โปรแกรมประยุกต์  กรณีศึกษาในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในองค์กร 
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214480  การศึกษาอิสระ   3(3-0-6) 
 (Independent Studies) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค้นคว้าศึกษาหัวข้อใหม่ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงานสารสนเทศตามความสนใจของนักศึกษา
รายบุคคล โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  
214481  หัวข้อพิเศษเก่ียวกับซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 1   3(3-0-6) 
 (Special Topics in Enterprise Software I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางซอฟต์แวร์วิสาหกิจ ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร 
  
214482  หัวข้อพิเศษเก่ียวกับซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 2   3(3-0-6) 
 (Special Topics in Enterprise Software II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หัวข้อพิเศษท่ีอยู่ในความสนใจในปัจจุบัน และ
ความก้าวหน้าทางซอฟต์แวร์วิสาหกิจ ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร 
  
214222  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง   3(2-2-5) 
     

(Advanced Database Design and Development) 
วิชาบังคับก่อน :  214201  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

 ความส าคัญและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง เช่น 
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเชิงกระบวนค าสั่ง ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล กระบวน

ค าสั่งและฟังก์ชันท่ีถูกเก็บไว้ การประมวลข้อค าถามท่ีเหมาะสม การ
ปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารงานฐานข้อมูล เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และหัวข้อขั้นสูงส าหรับ
ระบบฐานข้อมูล 
 
214241  ธุรกิจดิจิทัล   3(3-0-6) 

(Digital Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์ตลาดกลาง
ส าห รั บ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล  โ ค ร งสร้ า งพื้ น ฐ า นขอ ง ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล 
สภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ของธุรกิจดิจิทัล การจัดการ
สารสนเทศอันชาญฉลาด การจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดดิจิทัล 
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การปฏิรูปด้านดิจิทัล 
 
214242  กลยุทธ์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน      3(3-0-6) 
 ในองค์การ    

(Strategy and Performance Management in  
Organizations) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
องค์ประกอบของผลการปฏิบัติงานขององค์การ  การจัด

วางแนวทางเชิงกลยุทธ์  การวัด การประเมิน และการปรับปุรงผล
การปฏิบัติงาน  การวัดการพัฒนามนุษย์และทุนทางปัญญา  ความ
เส่ียงของการด าเนินงาน กรณีศึกษาเก่ียวกับหัวข้อกลยุทธ์และการ
บริหารผลการปฏิบัติงานในองค์กร 
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214243  คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
(Business Data Warehousing and                  

 Data Mining) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎี หลักการ และสถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล 
เทคนิคการใช้ข้อมูลในคลังข้อมูล แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นหา
ความรู้จากฐานข้อมูล แนวคิดและขั้นตอนวิธีการท าเหมืองขอมูล 
การเตรียมข้อมูล การจ าแนกข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล และการ
วิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของข้อมูล กรณีศึกษาเกี่ยวกับคลังข้อมูล
และการท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ  
 
214321  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 

(Web Application Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญ องค์ประกอบ  และสถาปัตยกรรมของการ
เขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์   การสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐาน                 
การเขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์แบบต่างๆ  การเรียกใช้งาน
ออบเจ็กต์ต่างๆ  วิธีการหาข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาด
รวมท้ังการประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล  การจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และกรณีศึกษา  การประยุกต์การเขียน
โปรแกรมบนเบราว์เซอร์ส าหรับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
214341  ธุรกิจอัจฉริยะ    3(3-0-6) 

(Business Intelligence) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ประเภทและกระบวนการตัดสินใจ ลักษณะสารสนเทศ

ส าหรับธุรกิจอัจฉริยะและเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนา
แบบจ าลองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  แนวทางการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ บทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล กรณีศึกษาธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในองค์กร ระบบสารสนเทศส าหรับผู้จัดการระดับสูงและ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ  

 
214342  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 

(Advanced Statistics for Data Analytics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สหสัมพันธ์พหุคูณ สหสัมพันธ์แยกส่วน สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอล  การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  การวิเคราะห์
องค์ประกอบ  การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม  
 
214343  กระบวนการธุรกิจและการวางแผน 3(2-2-5) 

ทรัพยากรองค์กร     
(Business Processes and Enterprise         
Resource Planning) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจและกระบวนการทาง

ธุรกิจ  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ  
วิธีการ เคร่ืองมือ และทีมงานในการพัฒนา  ระบบการวางแผน
ทรัพยากรขององค์กร  การศึกษาโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในองค์กร  
การพัฒนาและปรับใช้โปรแกรมประยุกต์  กรณีศึกษาในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในองค์กร 
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214344  การวิเคราะห์และการจินตทัศน์ข้อมูล 3(3-0-6) 
 ขนาดใหญ่    

(Big Data Analytics and Visualization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจินตทัศน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  การน าเข้าข้อมูลและการ
ประมวลผลข้อมูล  การสร้างตัวแบบข้อมูล  การจินตทัศน์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม  
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล  

 
214494  สัมมนาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล  2(2-0-4) 

(Seminar in Business Intelligence                         
 and Data Analytics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การสัมมนาตามหัวข้อก าหนดของธุรกิจอัจฉริยะและการ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
เว็บ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ผลกระทบด้านต่าง ๆ และกรณีศึกษาการจัดการระบบ
สารสนเทศในองค์การต่าง ๆ 
 
214495  โครงงานธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล  4(0-8-0) 

(Project in Business Intelligence  
and Data Analytics) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การออกแบบและพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์
ข้อมูลตามหัวข้อก าหนด เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ส าหรับองค์การ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดเก็บและค้นหา
ข้อมูลบนเว็บ คลังข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย และการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการจัดการธุรกิจอั จฉริยะและการ
วิเคราะห์ข้อมูล    

214244  เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล   3(3-0-6) 
(Digital Economics) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวน

นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบจ าลองทางธุรกิจและ
การสร้างคุณค่าของบริการดิจิทัล ทฤษฎีราคา การตลาดและการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล การวิเคราะห์ต้นทุนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีทดแทนกับเศรษฐกิจดิจิทัล  อิทธิพลของ
เศรษฐกิจดิจิทัล 

 
214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Human Resource Management in                        
 the Digital Age) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล  
กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล  การวางแผนก าลังคนและการ
เปลี่ยนแปลง  การสรรหาและการรักษา  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารสุขภาพและความเส่ียง  กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล 
 
214246  การตลาดดิจิทัล   3(3-0-6) 

(Digital Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด กระบวนการจัดการทางการตลาด ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด กลยุทธ์และแผนการตลาดดิจิทัล ช่องทาง
การตลาดดิจิทัล  เทคโนโลยีโฆษณาดิจิทัล  แพลตฟอร์มการบริหาร
การตลาดดิจิทัล  การเลือกตลาดเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่ง
ในตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา และการส่งเสริม
การตลาด  
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214247  ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล   3(2-2-5) 
(NoSQL Database) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล  
แนวคิดและคุณลักษณะของฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล  ชนิดของ
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล  แบบจ าลองข้อมูลของฐานข้อมูลแบบ
โนเอสคิวแอล  ฐานข้อมูลแบบคีย์ -แวยู  ฐานข้อมูลเอกสาร  
ฐานข้อมูลแบบคอลัมน์-แฟมิลี  ฐานข้อมูลแบบกราฟ  การย้ายเค้า
โครงร่าง  เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการจัดการระบบฐานข้อมูล
แบบโนเอสคิวแอล  และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
แบบโนเอสคิวแอลในองค์การ 
  
214345  การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Business Management Decision Making) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด องค์ประกอบ และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ การรวบรวมและใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ เทคนิคในการตัดสินใจภายใต้สภาพความเสี่ยง  
ความไม่แน่นอน  และภายใต้การแข่งขัน การวิเคราะห์ข่ายงานและ
การตัดสินใจด าเนินงานธุรกิจ แนวคิด ประโยชน์  และวิธีการ
พยากรณ์ ความสัมพันธ์ของการพยากรณ์และการตัดสินใจ  
  
214346  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

(Fundamental of Managerial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค าจ ากัดความ ลักษณะ และแนวคิดขั้นพื้นฐานของการ
บัญชี  หลักการบัญชีคู่  สมการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์  
หน้ีสินและทุน  งบการเงินและความหมายของงบการเงิน  งบต้นทุนการ
ผลิต และการค านวณต้นทุนสินค้า แนวคิดของการบัญชีเพื่อการจัดการ  
การวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุน  การบัญชีต้นทุนรวมและต้นทุนผัน
แปร  ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนการผลิต  การ

วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และก าไร  การวางแผนก าไร การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ   
 
214347  หลักการปัญญาประดิษฐ์  3(3-0-6) 

(Principles of Artificial Intelligence) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้  
โครงสร้างความจ า  กลไกการหาเหตุผล  การหาเหตุผลแบบน่าจะ
เป็นและเทคนิคการค้นหา  ทฤษฎีเกม  การวางแผน  การเรียนรู้ของ
เครื่อง  การค านวณเชิงวิวัฒนาการ  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรกศาสตร์คลุมเครือ  ระบบผู้เชี่ยวชาญ  
 
214348  การจัดการการเงิน   3(3-0-6) 

(Financial Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความส า คัญและบทบาทของการจั ด การการ เ งิ น 
สภาพแวดล้อมทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน การพยากรณ์ความต้องการเงินทุนและการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานของธุรกิจ นโยบายและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
การจัดงบประมาณทุน  การจัดการการเงินระยะยาว และประเด็นท่ี
น่าสนใจในปัจจุบัน  
 
214349  การจัดการการด าเนินงาน  3(3-0-6) 

(Operations Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการด าเนินงาน              
การออกแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบกระบวนการด าเนินงาน  การ
จัดการก าลังการผลิต การวางแผนการด าเนินงาน เช่น  แผนการขาย
และด าเนินงาน ตารางการผลิตหลัก การจัดตารางการผลิต แผน
ความต้องการวัสดุ การจัดซ้ือและควบคุมสินค้าคงเหลือ และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ 
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214344  การวิเคราะห์และการจินตทัศน์ข้อมูล 3(3-0-6) 
 ขนาดใหญ่    

(Big Data Analytics and Visualization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจินตทัศน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  การน าเข้าข้อมูลและการ
ประมวลผลข้อมูล  การสร้างตัวแบบข้อมูล  การจินตทัศน์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม  
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล  

 
214494  สัมมนาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล  2(2-0-4) 

(Seminar in Business Intelligence                         
 and Data Analytics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การสัมมนาตามหัวข้อก าหนดของธุรกิจอัจฉริยะและการ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
เว็บ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ผลกระทบด้านต่าง ๆ และกรณีศึกษาการจัดการระบบ
สารสนเทศในองค์การต่าง ๆ 
 
214495  โครงงานธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล  4(0-8-0) 

(Project in Business Intelligence  
and Data Analytics) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การออกแบบและพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์
ข้อมูลตามหัวข้อก าหนด เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ส าหรับองค์การ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดเก็บและค้นหา
ข้อมูลบนเว็บ คลังข้อมูล การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย และการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการจัดการธุรกิจอั จฉริยะและการ
วิเคราะห์ข้อมูล    

214244  เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล   3(3-0-6) 
(Digital Economics) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวน

นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบจ าลองทางธุรกิจและ
การสร้างคุณค่าของบริการดิจิทัล ทฤษฎีราคา การตลาดและการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล การวิเคราะห์ต้นทุนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีทดแทนกับเศรษฐกิจดิจิทัล  อิทธิพลของ
เศรษฐกิจดิจิทัล 

 
214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Human Resource Management in                        
 the Digital Age) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล  
กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล  การวางแผนก าลังคนและการ
เปลี่ยนแปลง  การสรรหาและการรักษา  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารสุขภาพและความเส่ียง  กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล 
 
214246  การตลาดดิจิทัล   3(3-0-6) 

(Digital Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด กระบวนการจัดการทางการตลาด ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด กลยุทธ์และแผนการตลาดดิจิทัล ช่องทาง
การตลาดดิจิทัล  เทคโนโลยีโฆษณาดิจิทัล  แพลตฟอร์มการบริหาร
การตลาดดิจิทัล  การเลือกตลาดเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่ง
ในตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา และการส่งเสริม
การตลาด  
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214247  ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล   3(2-2-5) 
(NoSQL Database) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล  
แนวคิดและคุณลักษณะของฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล  ชนิดของ
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล  แบบจ าลองข้อมูลของฐานข้อมูลแบบ
โนเอสคิวแอล  ฐานข้อมูลแบบคีย์ -แวยู  ฐานข้อมูลเอกสาร  
ฐานข้อมูลแบบคอลัมน์-แฟมิลี  ฐานข้อมูลแบบกราฟ  การย้ายเค้า
โครงร่าง  เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการจัดการระบบฐานข้อมูล
แบบโนเอสคิวแอล  และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
แบบโนเอสคิวแอลในองค์การ 
  
214345  การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Business Management Decision Making) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด องค์ประกอบ และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ การรวบรวมและใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ เทคนิคในการตัดสินใจภายใต้สภาพความเส่ียง  
ความไม่แน่นอน  และภายใต้การแข่งขัน การวิเคราะห์ข่ายงานและ
การตัดสินใจด าเนินงานธุรกิจ แนวคิด ประโยชน์  และวิธีการ
พยากรณ์ ความสัมพันธ์ของการพยากรณ์และการตัดสินใจ  
  
214346  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

(Fundamental of Managerial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค าจ ากัดความ ลักษณะ และแนวคิดขั้นพื้นฐานของการ
บัญชี  หลักการบัญชีคู่  สมการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์  
หน้ีสินและทุน  งบการเงินและความหมายของงบการเงิน  งบต้นทุนการ
ผลิต และการค านวณต้นทุนสินค้า แนวคิดของการบัญชีเพื่อการจัดการ  
การวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุน  การบัญชีต้นทุนรวมและต้นทุนผัน
แปร  ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนการผลิต  การ

วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และก าไร  การวางแผนก าไร การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ   
 
214347  หลักการปัญญาประดิษฐ์  3(3-0-6) 

(Principles of Artificial Intelligence) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้  
โครงสร้างความจ า  กลไกการหาเหตุผล  การหาเหตุผลแบบน่าจะ
เป็นและเทคนิคการค้นหา  ทฤษฎีเกม  การวางแผน  การเรียนรู้ของ
เครื่อง  การค านวณเชิงวิวัฒนาการ  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรกศาสตร์คลุมเครือ  ระบบผู้เชี่ยวชาญ  
 
214348  การจัดการการเงิน   3(3-0-6) 

(Financial Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความส า คัญและบทบาทของการจั ด การการ เ งิ น 
สภาพแวดล้อมทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน การพยากรณ์ความต้องการเงินทุนและการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานของธุรกิจ นโยบายและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
การจัดงบประมาณทุน  การจัดการการเงินระยะยาว และประเด็นท่ี
น่าสนใจในปัจจุบัน  
 
214349  การจัดการการด าเนินงาน  3(3-0-6) 

(Operations Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการด าเนินงาน              
การออกแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบกระบวนการด าเนินงาน  การ
จัดการก าลังการผลิต การวางแผนการด าเนินงาน เช่น  แผนการขาย
และด าเนินงาน ตารางการผลิตหลัก การจัดตารางการผลิต แผน
ความต้องการวัสดุ การจัดซ้ือและควบคุมสินค้าคงเหลือ และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ 
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214350  การวิเคราะห์เนื้อหาส่ือสังคม      3(3-0-6) 
 (Social Media Content Analysis) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เน้ือหาสื่อสังคม  

ข้อมูลสื่อสังคม  แหล่งข้อมูลสื่อดิจิทัลส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ
สังคม  เครื่องมือส าหรับสื่อสังคม อาทิ การติดตามสื่อสังคม การ
บริหารจัดการสื่อสังคม การตลาดสื่อสังคม และการวิเคราะห์ส่ือ
สังคม  กระบวนการวิเคราะห์เน้ือหาสื่อสังคม ได้แก่ การระบุข้อมูล  
การแปลงข้อมูล  การสร้างแบบจ าลองข้อมูล  และการตีความ
สารสนเทศ  กรณีศึกษาของการวิเคราะห์เน้ือหาสื่อสังคม  

 
214351  คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  3(2-2-5) 

(High Performance Computing) 
วิชาบังคับก่อน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  การโปรแกรม

ตามมาตรฐานเอ็มพีไอและโอเพ่นเอ็มพี  การโปรแกรมแบบมัลติเท
รด  การประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะของโปรแกรม  ไอโอแบบ
ขนาน  การค านวณแบบกริด  การค านวณแบบคลาวด์  การทนต่อ
ข้อผิดพร่อง  การจินตทัศน์ข้อมูล  แนวโน้มของคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง  
 
214352  เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ    3(3-0-6) 

(Digital Technologies and Organizational  
Innovation) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบของนวัตกรรม
กระบวนการ โครงสร้างองค์การและผลกระทบเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม
สินค้าและบริการ เครื่องมือทางดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล 
ทักษะเชิงนวัตกรรมส าหรับองค์การ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ 

214441  เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้ 3(2-2-5) 
(Knowledge Base Management Technology) 

วิชาบังคับก่อน :  214203  การจัดการความรู้  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานความรู้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ส าหรับการพัฒนาระบบฐานความรู้ การก าหนดตัวแทนองค์
ความรู้ การจัดท าดัชนี การจ าแนก การจัดเก็บและการค้นคืนองค์
ความรู้ เทคโนโลยีการค้นคืนตามความหมาย  กรณีตัวอย่าง การ
จัดการฐานความรู้ในองค์การต่าง ๆ  
  
214483 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะ       3(3-0-6) 
 และการวิเคราะห์ข้อมูล 1               

(Special Topics in Business Intelligence and  
Data Analytics I) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงอาจยัง
มิได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร 

 
214484 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะ      3(3-0-6) 
 และการวิเคราะห์ข้อมูล 2                  

(Special Topics in Business Intelligence and  
Data Analytics II) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงอาจยัง
มิได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร 
 

217 
  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

214261  สารสนเทศในบริบทสังคม  3(3-0-6) 
(Information in the Social Context) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คุณค่า ความส าคัญ และบทบาทของสารสนเทศต่อบุคคล 
องค์การและสังคม ลักษณะของสังคมสารสนเทศ อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการสารสนเทศ การถ่ายทอดสารสนเทศ ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบสารสนเทศแห่งชาติ  สถาบัน
สารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศ จริยธรรมและตลาดงานสารสนเทศ 
  
214262  แหล่งสารสนเทศ   3(3-0-6) 

(Information Sources) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ขอบเขต และประเภทของแหล่งสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของแหล่งสารสนเทศกับ
สถาบันบริการสารสนเทศ  การประเมินแหล่งสารสนเทศ 
  
214263  การจัดระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

(Information Organization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีในการจัดระบบสารสนเทศ แบบแผน
และระบบการจัดหมวดหมู่ความรู้ 
การควบคุมการใช้ค าศัพท์ ภาษาดรรชนี การปรับใช้เพื่อการสืบค้น
สารสนเทศ  
 
214264  ผู้ใช้สารสนเทศ   3(3-0-6) 

(Information Users) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญของผู้ใช้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของสถาบัน
บริการสารสนเทศ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผู้ ใช้  
แบบจ าลองพฤติกรรมสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการและ
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดสรรบริการและน าส่งสารสนเทศท่ี
เหมาะสม การศึกษาผู้ใช้ การส่งเสริมการใช้และการให้การศึกษาแก่
ผู้ใช้ 
 
214361  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

(Cataloging of Information Resource) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างข้อมูลเพื่อการใช้งานในระบบสารสนเทศต่าง
ระบบและผู้ใช้ต่างกลุ่ม แนวคิดพื้นฐานและหลักเกณฑ์การท า
รายการและการควบคุมรายการบรรณานุกรม การสร้าง การดูแล
รักษา และการประเมินรายการบรรณานุกรม หลักเกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง
เพิ่มเติม)(เอเอซีอาร์2อาร์) มาตรฐานการลงรายการและการเข้าถึง
ทรัพยากร (อาร์ดีเอ) การบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานของมาร์ค     
 
214362  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

และห้องสมุด           
(Information and Library System Analysis and  
Design) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและห้องสมุด หลักการ 
วิธีการ และขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ห้องสมุดอัตโนมัต ิ
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214350  การวิเคราะห์เนื้อหาส่ือสังคม      3(3-0-6) 
 (Social Media Content Analysis) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เน้ือหาสื่อสังคม  

ข้อมูลสื่อสังคม  แหล่งข้อมูลสื่อดิจิทัลส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ
สังคม  เครื่องมือส าหรับสื่อสังคม อาทิ การติดตามส่ือสังคม การ
บริหารจัดการส่ือสังคม การตลาดส่ือสังคม และการวิเคราะห์ส่ือ
สังคม  กระบวนการวิเคราะห์เน้ือหาสื่อสังคม ได้แก่ การระบุข้อมูล  
การแปลงข้อมูล  การสร้างแบบจ าลองข้อมูล  และการตีความ
สารสนเทศ  กรณีศึกษาของการวิเคราะห์เน้ือหาสื่อสังคม  

 
214351  คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  3(2-2-5) 

(High Performance Computing) 
วิชาบังคับก่อน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  การโปรแกรม

ตามมาตรฐานเอ็มพีไอและโอเพ่นเอ็มพี  การโปรแกรมแบบมัลติเท
รด  การประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะของโปรแกรม  ไอโอแบบ
ขนาน  การค านวณแบบกริด  การค านวณแบบคลาวด์  การทนต่อ
ข้อผิดพร่อง  การจินตทัศน์ข้อมูล  แนวโน้มของคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง  
 
214352  เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ    3(3-0-6) 

(Digital Technologies and Organizational  
Innovation) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบของนวัตกรรม
กระบวนการ โครงสร้างองค์การและผลกระทบเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม
สินค้าและบริการ เครื่องมือทางดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล 
ทักษะเชิงนวัตกรรมส าหรับองค์การ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ 

214441  เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้ 3(2-2-5) 
(Knowledge Base Management Technology) 

วิชาบังคับก่อน :  214203  การจัดการความรู้  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานความรู้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ส าหรับการพัฒนาระบบฐานความรู้ การก าหนดตัวแทนองค์
ความรู้ การจัดท าดัชนี การจ าแนก การจัดเก็บและการค้นคืนองค์
ความรู้ เทคโนโลยีการค้นคืนตามความหมาย  กรณีตัวอย่าง การ
จัดการฐานความรู้ในองค์การต่าง ๆ  
  
214483 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะ       3(3-0-6) 
 และการวิเคราะห์ข้อมูล 1               

(Special Topics in Business Intelligence and  
Data Analytics I) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงอาจยัง
มิได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร 

 
214484 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะ      3(3-0-6) 
 และการวิเคราะห์ข้อมูล 2                  

(Special Topics in Business Intelligence and  
Data Analytics II) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงอาจยัง
มิได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร 
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214261  สารสนเทศในบริบทสังคม  3(3-0-6) 
(Information in the Social Context) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คุณค่า ความส าคัญ และบทบาทของสารสนเทศต่อบุคคล 
องค์การและสังคม ลักษณะของสังคมสารสนเทศ อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการสารสนเทศ การถ่ายทอดสารสนเทศ ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบสารสนเทศแห่งชาติ  สถาบัน
สารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศ จริยธรรมและตลาดงานสารสนเทศ 
  
214262  แหล่งสารสนเทศ   3(3-0-6) 

(Information Sources) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ขอบเขต และประเภทของแหล่งสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของแหล่งสารสนเทศกับ
สถาบันบริการสารสนเทศ  การประเมินแหล่งสารสนเทศ 
  
214263  การจัดระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

(Information Organization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีในการจัดระบบสารสนเทศ แบบแผน
และระบบการจัดหมวดหมู่ความรู้ 
การควบคุมการใช้ค าศัพท์ ภาษาดรรชนี การปรับใช้เพื่อการสืบค้น
สารสนเทศ  
 
214264  ผู้ใช้สารสนเทศ   3(3-0-6) 

(Information Users) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญของผู้ใช้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของสถาบัน
บริการสารสนเทศ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผู้ ใช้  
แบบจ าลองพฤติกรรมสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการและ
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดสรรบริการและน าส่งสารสนเทศท่ี
เหมาะสม การศึกษาผู้ใช้ การส่งเสริมการใช้และการให้การศึกษาแก่
ผู้ใช้ 
 
214361  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

(Cataloging of Information Resource) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างข้อมูลเพื่อการใช้งานในระบบสารสนเทศต่าง
ระบบและผู้ใช้ต่างกลุ่ม แนวคิดพื้นฐานและหลักเกณฑ์การท า
รายการและการควบคุมรายการบรรณานุกรม การสร้าง การดูแล
รักษา และการประเมินรายการบรรณานุกรม หลักเกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง
เพิ่มเติม)(เอเอซีอาร์2อาร์) มาตรฐานการลงรายการและการเข้าถึง
ทรัพยากร (อาร์ดีเอ) การบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานของมาร์ค     
 
214362  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

และห้องสมุด           
(Information and Library System Analysis and  
Design) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและห้องสมุด หลักการ 
วิธีการ และขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ห้องสมุดอัตโนมัต ิ
  



218 
  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

214363   การจัดการบริการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
(Information Service Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการจัดการบริการสารสนเทศโดยเน้นผู้ใช้ หลักการ
ตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อการจัดบริการ                  
การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ การจัดบริการให้ตรงกับความคาดหวัง 
การสร้างความพึงพอใจ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 
214364   ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและห้องสมุด 3(3-0-6) 

(Information and Library Databases) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทของฐานข้อมูลในงานสารสนเทศและห้องสมุด 
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลต่าง ๆ กระบวนการและข้ันตอน
การวิเคราะห์ และประเมินผลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและ
ห้องสมุด 
  
214365   ห้องสมุดดิจิทัล   3(2-2-5) 

(Digital Libraries) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและโครงสร้างพื้นฐานของห้องสมุดดิจิ ทัล 
ประเภทและรูปแบบของเน้ือหาดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรและการ
แปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล  การสร้างตัวแทนและจัดระบบความรู้  การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล 
การจัดการการเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดดิจิทัล การใช้งาน      
เมทาดาทาร่วมกัน ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 
214496  สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด 2(2-0-4) 

(Seminar in Information and Library Work) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การสั มมนาตามหั วข้ อ ท่ี คั ดสรร  และกรณี ศึ กษา                       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศศึกษา 

214497  โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด 4(0-8-0) 
(Project in Information and Library Work) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดท าโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศ
ศึกษา เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบเอกสารส านักงานอัตโนมัติ 
ระบบสารสนเทศท้องถิ่น  
  
214265  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

สารสนเทศ       
(Collection Development and Management)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศให้เหมาะสมกับชุมชน และห้องสมุดแต่ละประเภท 
การศึกษาชุมชน การก าหนดนโยบาย การคัดเลือก การคัดออก และ
การประเมินผล แนวโน้มและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ  

 
214266  เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและห้องสมุด 3(2-2-5) 

(Technology in Information Work and Library) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิ ทัล ต่องาน
สารสนเทศและห้องสมุด การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการ
จัดการสารสนเทศ การใช้โปรแกรมส าเร็จส าหรับการจัดการ
สารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด  
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214267  การจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป 3(3-0-6) 
(Indexing and Abstracting)    

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและการจัดท าตัวแทนสารสนเทศ ศัพท์ควบคุม ศัพท์

อิสระ การจัดท าดรรชนี สาระสังเขป ของทรัพยากรสารสนเทศและความรู้ 
การพัฒนาธิซอรัส  ประเภทของดรรชนีและสาระสังเขป ปัจเจกวิธาน   การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป โอกาส
ทางวิชาชีพของนักท าดรรชนีและสาระสังเขป 
 
214268  เครือข่ายระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Information System Network) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและพัฒนาการการด าเ นินเครือข่ ายระบบ
สารสนเทศ โครงสร้าง และองค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายระบบ
สารสนเทศ เครือข่ายระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ กิจกรรมและ
บริการท่ีเครือข่ายควรวางแผนและด าเนินการ 
  
214366  การค้นคืนสารสนเทศ   3(3-0-6) 

(Information Retrieval)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ แบบจ าลอง
การค้นคืนสารสนเทศ กระบวนการ กลวิธีและเทคนิคในการค้นคืน
สารสนเทศ หลักการท างานพื้นฐานของโปรแกรมค้นหา การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ส าหรับระบบการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศ และการประเมินระบบการค้นคืนสารสนเทศ  

 
214367  เมทาดาทา   3(3-0-6) 

(Metadata) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 เมทาดาทาในยุคดิจิทัล การพัฒนาและการปรับใช้เค้าร่าง
เมทาดาทาในชุมชนสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน การขึ้นทะเบียนเมทา
ดาทา ออนโทโลยี มาตรฐานและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
 
214368  การจัดการสารสนเทศสื่อมวลชน 3(3-0-6) 

(Mass Media Information Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด  ลักษณะ และประเภทของสารสนเทศสื่อมวลชน  
แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพร่
และให้บริการ การสงวนรักษาดิจิทัล และการอนุรักษ์สารสนเทศ
สื่อมวลชน 
  
214369  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3(3-0-6) 

(Office Information Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใช้
ในการรวบรวม และจัดการเอกสาร และสารสนเทศขององค์การ ระบบ
การจัดเก็บสารสนเทศส านักงาน เทคโนโลยีในการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศส านักงาน  
  
214370  การออกแบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

และการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ    
(Information Design and Desktop Publishing) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับการออกแบบสารสนเทศ และการ
น าเสนอสารสนเทศในบริบทดิจิทัล ประกอบด้วย องค์ประกอบใน
การออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบ ทฤษฎีสี หลักการออกแบบ
และจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ การสร้าง
ภาพกราฟิก การผลิตสื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ   
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214363   การจัดการบริการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
(Information Service Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการจัดการบริการสารสนเทศโดยเน้นผู้ใช้ หลักการ
ตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารเพื่อการจัดบริการ                  
การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ การจัดบริการให้ตรงกับความคาดหวัง 
การสร้างความพึงพอใจ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 
214364   ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและห้องสมุด 3(3-0-6) 

(Information and Library Databases) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทของฐานข้อมูลในงานสารสนเทศและห้องสมุด 
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลต่าง ๆ กระบวนการและข้ันตอน
การวิเคราะห์ และประเมินผลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและ
ห้องสมุด 
  
214365   ห้องสมุดดิจิทัล   3(2-2-5) 

(Digital Libraries) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและโครงสร้างพื้นฐานของห้องสมุดดิจิ ทัล 
ประเภทและรูปแบบของเน้ือหาดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรและการ
แปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล  การสร้างตัวแทนและจัดระบบความรู้  การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล 
การจัดการการเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดดิจิทัล การใช้งาน      
เมทาดาทาร่วมกัน ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 
214496  สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด 2(2-0-4) 

(Seminar in Information and Library Work) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การ สั มมนาตามหั ว ข้ อ ท่ี คั ดสรร  และกรณี ศึ กษา                       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศศึกษา 

214497  โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด 4(0-8-0) 
(Project in Information and Library Work) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดท าโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศ
ศึกษา เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบเอกสารส านักงานอัตโนมัติ 
ระบบสารสนเทศท้องถิ่น  
  
214265  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

สารสนเทศ       
(Collection Development and Management)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศให้เหมาะสมกับชุมชน และห้องสมุดแต่ละประเภท 
การศึกษาชุมชน การก าหนดนโยบาย การคัดเลือก การคัดออก และ
การประเมินผล แนวโน้มและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ  

 
214266  เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและห้องสมุด 3(2-2-5) 

(Technology in Information Work and Library) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิ ทัลต่องาน
สารสนเทศและห้องสมุด การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการ
จัดการสารสนเทศ การใช้โปรแกรมส าเร็จส าหรับการจัดการ
สารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด  
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214267  การจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป 3(3-0-6) 
(Indexing and Abstracting)    

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและการจัดท าตัวแทนสารสนเทศ ศัพท์ควบคุม ศัพท์

อิสระ การจัดท าดรรชนี สาระสังเขป ของทรัพยากรสารสนเทศและความรู้ 
การพัฒนาธิซอรัส  ประเภทของดรรชนีและสาระสังเขป ปัจเจกวิธาน   การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป โอกาส
ทางวิชาชีพของนักท าดรรชนีและสาระสังเขป 
 
214268  เครือข่ายระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Information System Network) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและพัฒนาการการด าเ นินเครือข่ ายระบบ
สารสนเทศ โครงสร้าง และองค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายระบบ
สารสนเทศ เครือข่ายระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ กิจกรรมและ
บริการท่ีเครือข่ายควรวางแผนและด าเนินการ 
  
214366  การค้นคืนสารสนเทศ   3(3-0-6) 

(Information Retrieval)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ แบบจ าลอง
การค้นคืนสารสนเทศ กระบวนการ กลวิธีและเทคนิคในการค้นคืน
สารสนเทศ หลักการท างานพื้นฐานของโปรแกรมค้นหา การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ส าหรับระบบการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศ และการประเมินระบบการค้นคืนสารสนเทศ  

 
214367  เมทาดาทา   3(3-0-6) 

(Metadata) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 เมทาดาทาในยุคดิจิทัล การพัฒนาและการปรับใช้เค้าร่าง
เมทาดาทาในชุมชนสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน การขึ้นทะเบียนเมทา
ดาทา ออนโทโลยี มาตรฐานและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
 
214368  การจัดการสารสนเทศสื่อมวลชน 3(3-0-6) 

(Mass Media Information Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด  ลักษณะ และประเภทของสารสนเทศสื่อมวลชน  
แหล่งสารสนเทศส่ือมวลชน การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพร่
และให้บริการ การสงวนรักษาดิจิทัล และการอนุรักษ์สารสนเทศ
สื่อมวลชน 
  
214369  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3(3-0-6) 

(Office Information Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใช้
ในการรวบรวม และจัดการเอกสาร และสารสนเทศขององค์การ ระบบ
การจัดเก็บสารสนเทศส านักงาน เทคโนโลยีในการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศส านักงาน  
  
214370  การออกแบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

และการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ    
(Information Design and Desktop Publishing) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับการออกแบบสารสนเทศ และการ
น าเสนอสารสนเทศในบริบทดิจิทัล ประกอบด้วย องค์ประกอบใน
การออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบ ทฤษฎีสี หลักการออกแบบ
และจัดหน้าส่ิงพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ การสร้าง
ภาพกราฟิก การผลิตสื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ   
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214371  การท ารายการสื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 
(Cataloging of Digital Materials) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
 แนวคิดพื้นฐานและหลักเกณฑ์การท ารายการสื่อดิจิทัล 
หลักเกณฑ์การลงรายการแบบ   แองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2 
(ฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม)(เอเอซีอาร์2อาร์) มาตรฐานการลง
รายการและการเข้าถึงทรัพยากร (อาร์ดีเอ) การบันทึกข้อมูลตาม
มาตรฐานของมาร์ค 
 
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 

 
214373  การปรับแต่งสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Information Consolidation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการประมวลสารสนเทศส าเร็จรูปหรือแปรรูปให้
ตรงกับลักษณะ และความต้องการของผู้ใช้ให้พร้อมใช้งาน การ
คัดเลือก ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดรูปแบบ เผยแพร่และ
น าส่งด้วยวิธีการอันเหมาะสม 
  
214374  คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  3(3-0-6) 

(Computer Based Learning) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิด หลักการ และวิธีการในการออกแบบระบบการ
สอน หลักการและเทคนิค   การออกแบบบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ 
การประเมินผลบทเรียน 
  
214375  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น  3(3-0-6) 

(Local Information Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด  ลักษณะ และประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น  
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น  การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพร่
และให้บริการ การอนุรักษ์และบ ารุงรักษาสารสนเทศท้องถิ่น  
 
214376  การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ 3(3-0-6) 

ทางพิพิธภัณฑ์     
 (Archive and Museum Object Management)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกับจดหมายเหตุและวัตถุทาง
พิพิธภัณฑ์ จดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์ในองค์การและ
สถาบันต่าง ๆ  การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพร่และให้บริการ
จดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์  การสงวนรักษาสารสนเทศ
ดิจิทัล กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์  
  
214377  การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ      3(3-0-6)  

(Management of Information Service Institutes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ การวางแผน 
และการก าหนดนโยบาย การจัดการบุคลากร การเงิน อาคาร 
ครุภัณฑ์  การจัดการความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ การจัดท าเอกสารและระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การประกันคุณภาพ การวัด  
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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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 
  
214485 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับสารสนเทศ 3(3-0-6) 

และห้องสมุด 1 
(Special Topics in Information                        

 and Library Work I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางสารสนเทศและห้องสมุด ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้
ในหลักสูตร 
  
214486 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับสารสนเทศ 3(3-0-6) 

และห้องสมุด 2   
(Special Topics in Information                        

 and Library Work II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางสารสนเทศและห้องสมุด  ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุ
ไว้ในหลักสูตร 

204490  เตรียมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
(Pre-Cooperative Education) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ

ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจใน
ตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ 
ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนา
บุคลิกภาพ 
  
204491  สหกิจศึกษา 1   8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด  

และรายวิชา 204490  เตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ี
ปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 



220 
  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

214371  การท ารายการสื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 
(Cataloging of Digital Materials) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
 แนวคิดพื้นฐานและหลักเกณฑ์การท ารายการสื่อดิจิทัล 
หลักเกณฑ์การลงรายการแบบ   แองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2 
(ฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม)(เอเอซีอาร์2อาร์) มาตรฐานการลง
รายการและการเข้าถึงทรัพยากร (อาร์ดีเอ) การบันทึกข้อมูลตาม
มาตรฐานของมาร์ค 
 
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 

 
214373  การปรับแต่งสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Information Consolidation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการประมวลสารสนเทศส าเร็จรูปหรือแปรรูปให้
ตรงกับลักษณะ และความต้องการของผู้ใช้ให้พร้อมใช้งาน การ
คัดเลือก ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดรูปแบบ เผยแพร่และ
น าส่งด้วยวิธีการอันเหมาะสม 
  
214374  คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  3(3-0-6) 

(Computer Based Learning) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิด หลักการ และวิธีการในการออกแบบระบบการ
สอน หลักการและเทคนิค   การออกแบบบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ 
การประเมินผลบทเรียน 
  
214375  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น  3(3-0-6) 

(Local Information Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด  ลักษณะ และประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น  
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น  การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพร่
และให้บริการ การอนุรักษ์และบ ารุงรักษาสารสนเทศท้องถิ่น  
 
214376  การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุ 3(3-0-6) 

ทางพิพิธภัณฑ์     
 (Archive and Museum Object Management)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกับจดหมายเหตุและวัตถุทาง
พิพิธภัณฑ์ จดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์ในองค์การและ
สถาบันต่าง ๆ  การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพร่และให้บริการ
จดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์  การสงวนรักษาสารสนเทศ
ดิจิทัล กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์  
  
214377  การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ      3(3-0-6)  

(Management of Information Service Institutes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ การวางแผน 
และการก าหนดนโยบาย การจัดการบุคลากร การเงิน อาคาร 
ครุภัณฑ์  การจัดการความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ การจัดท าเอกสารและระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การประกันคุณภาพ การวัด  
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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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 
  
214485 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับสารสนเทศ 3(3-0-6) 

และห้องสมุด 1 
(Special Topics in Information                        

 and Library Work I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางสารสนเทศและห้องสมุด ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้
ในหลักสูตร 
  
214486 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับสารสนเทศ 3(3-0-6) 

และห้องสมุด 2   
(Special Topics in Information                        

 and Library Work II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางสารสนเทศและห้องสมุด  ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุ
ไว้ในหลักสูตร 

204490  เตรียมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
(Pre-Cooperative Education) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ

ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
ส่ือสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจใน
ตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ 
ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนา
บุคลิกภาพ 
  
204491  สหกิจศึกษา 1   8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด  

และรายวิชา 204490  เตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ี
ปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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204492  สหกิจศึกษา 2   8 หน่วยกิต 
(Cooperative Education II) 

วิชาบังคับก่อน : 204491 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ี
ปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
  
204493  สหกิจศึกษา 3   8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 204492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ี
ปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
  
224201  หลักการออกแบบทัศนสาร  3(3-0-6) 
 (Principles of Visual Message Design)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมาย และความส าคัญของการออกแบบทัศนสาร  
กระบวนการออกแบบและการสร้างทัศนสาร ได้แก่ การศึกษา
ค้นคว้า การออกแบบแบบร่าง การทบทวนและปรับปรุง และการ
น าไปใช้  การถ่ายภาพ การส่ือความหมายด้วยภาพและตัวอักษร  
จริยธรรมในการออกแบบ  การฝึกทักษะการสร้างทัศนสารโดยใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
224221  การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์  3(3-0-6)                                                                                                                
 (On-line News Writing and Reporting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวชั้นต้น (ข่าวตามเนื้อผ้า)  
หลักการส่ือข่าวและการเขียนข่าวชั้นสูง (ข่าวตีความ ข่าวสีสัน และ
ข่ าวเชิ งสืบสวนสอบสวน)   ลักษณะการผลิตข่ าวในสื่ อ เดิม   
องค์ประกอบและการจัดท าสื่อผสม    กระบวนการแสวงหา รวบรวม
ข้อมูล และการสัมภาษณ์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
หลักการรายงานและการเขียนข่าวส าหรับเผยแพร่บนส่ือออนไลน์  
การฝึกทักษะการสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์ 
 
224222  การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล  3(3-0-6) 
 (Writing for Digital Media Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บทบาทหน้าท่ี
ผู้เขียนบท การสื่อความหมายของสื่อดิจิทัล หลักการเขียนบทให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่อดิจิทัล สื่อดิจิทัลและผู้รับสารดิจิทัล 
การแสวงหาแนวคิด การพัฒนาโครงเร่ือง มุมมองในการเล่าเรื่อง 
การเล่าเรื่องข้ามส่ือ การใช้ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและ
เสียงในการเล่าเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล 
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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  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์   ข้อดี 
และข้อจ ากัดของแต่ละโปรแกรม การฝึกทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการผลิตสื่อดิจิทัลประเภทส่ือสิ่งพิมพ์ออนไลน์  
  
224224  ทฤษฎีการสื่อสารร่วมสมัย   3(3-0-6) 
 (Contemporary Communication Theory) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาการและกระบวนทัศน์ของทฤษฎีการสื่อสาร  
แนวคิด ทฤษฎี และแบบจ าลองการสื่อสารร่วมสมัย  มุมมองของ
ทฤษฎีการสื่อสารตามแนวคิดตะวันออกและตะวันตก  ผลกระทบ 
ข้อจ ากัด การประยุกต์ใช้ และแนวโน้มของทฤษฏีการสื่อสารและ
การวิจัย 
 
224225  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2  3(1-4-4) 
 (Technology of Digital Media Production II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้ เทคโนโลยีสมัย ใหม่ในระบบดิจิ ทัลเพื่อการ
ออกแบบและการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล วิทยุโทรทัศน์
ดิจิทัล และภาพยนตร์ดิจิทัล (ขนาดสั้น) ขั้นตอนก่อนการผลิต 
ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต  การฝึกทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในระบบดิจิทัลเพื่อการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล 
วิทยุโทรทัศน์ดิจิทลั และภาพยนตร์ดิจิทัล (ขนาดสั้น) 

224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน  3(1-4-4) 
ส าหรับโปรแกรมประยุกต์    

 (Technology of Animation Production for  
Application) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับแอนิเมชัน เทคนิคและขั้นตอนการสร้าง
แอนิเมชัน การใช้เทคโนโลยีปัจจุบันในการออกแบบและผลิต
แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ แสง เสียง และการควบคุมกล้องใน
แอนิเมชัน การประยุกต์ใช้แอนิเมชันในโปรแกรมประยุกต์ การฝึก
ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างแอนิเมชันส าหรับโปรแกรม
ประยุกต์ 
  
224322  การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 3(3-0-6) 
 (Human-Centered Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย แนวคิดและท่ีมาของการออกแบบท่ีมีมนุษย์
เป็นศูนย์กลาง กระบวนการการออกแบบท่ีมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
บทบาท และผลกระทบของการออกแบบท่ีมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางท่ีมี
ต่อสังคม การฝึกทักษะการออกแบบท่ีมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล และสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 
224323  ธุรกิจสื่อดิจิทัลและผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 

(Digital Media Business and  Entrepreneurs) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดของธุรกิจสื่อดิจิทัล โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมธุรกิจสื่อ ดิจิ ทัล กระบวนการทางความคิดของ
ผู้ประกอบการและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ การประเมิน จุดแข็ง 
จุดอ่อน ทักษะและทรัพยากร ท่ีจ าเป็นของผู้ประกอบการ การ
ตระหนักและประเมินโอกาสทางธุรกิจสื่อดิจิทัล การเริ่มต้นธุรกิจสื่อ
ดิจิทัล และการจัดท าแผนธุรกิจสื่อดิจิทัล นโยบายของรัฐและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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204492  สหกิจศึกษา 2   8 หน่วยกิต 
(Cooperative Education II) 

วิชาบังคับก่อน : 204491 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ี
ปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
  
204493  สหกิจศึกษา 3   8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 204492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ี
ปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
  
224201  หลักการออกแบบทัศนสาร  3(3-0-6) 
 (Principles of Visual Message Design)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมาย และความส าคัญของการออกแบบทัศนสาร  
กระบวนการออกแบบและการสร้างทัศนสาร ได้แก่ การศึกษา
ค้นคว้า การออกแบบแบบร่าง การทบทวนและปรับปรุง และการ
น าไปใช้  การถ่ายภาพ การสื่อความหมายด้วยภาพและตัวอักษร  
จริยธรรมในการออกแบบ  การฝึกทักษะการสร้างทัศนสารโดยใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
224221  การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์  3(3-0-6)                                                                                                                
 (On-line News Writing and Reporting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวชั้นต้น (ข่าวตามเนื้อผ้า)  
หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวชั้นสูง (ข่าวตีความ ข่าวสีสัน และ
ข่ าวเชิ งสืบสวนสอบสวน)   ลักษณะการผลิตข่ าวในสื่ อ เดิม   
องค์ประกอบและการจัดท าสื่อผสม    กระบวนการแสวงหา รวบรวม
ข้อมูล และการสัมภาษณ์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
หลักการรายงานและการเขียนข่าวส าหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์  
การฝึกทักษะการสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์ 
 
224222  การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล  3(3-0-6) 
 (Writing for Digital Media Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บทบาทหน้าท่ี
ผู้เขียนบท การสื่อความหมายของสื่อดิจิทัล หลักการเขียนบทให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่อดิจิทัล สื่อดิจิทัลและผู้รับสารดิจิทัล 
การแสวงหาแนวคิด การพัฒนาโครงเรื่อง มุมมองในการเล่าเรื่อง 
การเล่าเร่ืองข้ามสื่อ การใช้ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงในการเล่าเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการ
เขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล 
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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  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์   ข้อดี 
และข้อจ ากัดของแต่ละโปรแกรม การฝึกทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการผลิตสื่อดิจิทัลประเภทส่ือสิ่งพิมพ์ออนไลน์  
  
224224  ทฤษฎีการสื่อสารร่วมสมัย   3(3-0-6) 
 (Contemporary Communication Theory) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาการและกระบวนทัศน์ของทฤษฎีการสื่อสาร  
แนวคิด ทฤษฎี และแบบจ าลองการสื่อสารร่วมสมัย  มุมมองของ
ทฤษฎีการสื่อสารตามแนวคิดตะวันออกและตะวันตก  ผลกระทบ 
ข้อจ ากัด การประยุกต์ใช้ และแนวโน้มของทฤษฏีการสื่อสารและ
การวิจัย 
 
224225  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2  3(1-4-4) 
 (Technology of Digital Media Production II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้ เทคโนโลยีสมัย ใหม่ในระบบดิจิ ทัลเพื่อการ
ออกแบบและการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล วิทยุโทรทัศน์
ดิจิทัล และภาพยนตร์ดิจิทัล (ขนาดสั้น) ขั้นตอนก่อนการผลิต 
ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต  การฝึกทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในระบบดิจิทัลเพื่อการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล 
วิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล และภาพยนตร์ดิจิทัล (ขนาดสั้น) 

224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน  3(1-4-4) 
ส าหรับโปรแกรมประยุกต์    

 (Technology of Animation Production for  
Application) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับแอนิเมชัน เทคนิคและขั้นตอนการสร้าง
แอนิเมชัน การใช้เทคโนโลยีปัจจุบันในการออกแบบและผลิต
แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ แสง เสียง และการควบคุมกล้องใน
แอนิเมชัน การประยุกต์ใช้แอนิเมชันในโปรแกรมประยุกต์ การฝึก
ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างแอนิเมชันส าหรับโปรแกรม
ประยุกต์ 
  
224322  การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 3(3-0-6) 
 (Human-Centered Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย แนวคิดและท่ีมาของการออกแบบท่ีมีมนุษย์
เป็นศูนย์กลาง กระบวนการการออกแบบท่ีมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
บทบาท และผลกระทบของการออกแบบท่ีมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางท่ีมี
ต่อสังคม การฝึกทักษะการออกแบบท่ีมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล และสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 
224323  ธุรกิจสื่อดิจิทัลและผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 

(Digital Media Business and  Entrepreneurs) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดของธุรกิจสื่อดิจิทัล โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมธุรกิจสื่อดิจิ ทัล กระบวนการทางความคิดของ
ผู้ประกอบการและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ การประเมิน จุดแข็ง 
จุดอ่อน ทักษะและทรัพยากร ท่ีจ าเป็นของผู้ประกอบการ การ
ตระหนักและประเมินโอกาสทางธุรกิจสื่อดิจิทัล การเริ่มต้นธุรกิจสื่อ
ดิจิทัล และการจัดท าแผนธุรกิจส่ือดิจิทัล นโยบายของรัฐและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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224324  หลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 (Principles of Interactive Media Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด และหลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์  รูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธ์  ประเภทของสื่อปฏิสัมพันธ์  เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์ใน
ปัจจุบัน เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสาร  การ
ประเมินสื่อปฏิสัมพันธ์ แนวโน้มสื่อปฏิสัมพันธ์ 
  
224492  สัมมนานิเทศศาสตร์ดิจิทัล  2(2-0-4) 
 (Seminar in Digital Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์
ดิจิทัล การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องท่ีคัดสรร การ
บรรยายและอภิปรายโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 
224493  โครงงานนิเทศศาสตร์ดิจิทัล   4(0-8-0) 
 (Project in Digital Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิเคราะห์ วางแผน และการผลิตโครงงานนิเทศศาสตร์
ดิจิทัลตามหัวข้อก าหนด เช่น ชุดการวิเคราะห์และการผลิตข่าว
ออนไลน์ ชุดส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์  ชุดรายการวิทยุโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน เว็บไซต์ และสื่อปฏิสัมพันธ์ 
  
224250  การวิเคราะห์และวิพากษ์สื่อ  3(3-0-6) 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน    
          (Media Analysis and Criticism in                     
 Current Situation) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิด และทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และ
วิพากษ์สื่อ  รวมถึงทฤษฎีสังคมวิทยา  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง  
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ทฤษฎีสัญญะวิทยา  การวิเคราะห์และวิพากษ์
บทบาท หน้าท่ี และการด าเนินงานของส่ือในยุคดิจิทัล  ส่ือกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม  การฝึกทักษะการวิเคราะห์วิพากษ์สื่อใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  และน าเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 

  
224251  การสื่อสารธุรกิจ   3(3-0-6) 

(Business Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พฤติกรรมการส่ือสารธุรกิจด้านการอ่าน พูด เขียน และ
การวิเคราะห์ การควบคุม พฤติกรรมการส่ือสาร การส่ือสารธุรกิจ
ระดับบุคคล การสื่อสารธุรกิจระดับกลุ่ม และการสื่อสารธุรกิจระดับ
มวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมธุรกิจด้วยวิธีอื่น 
การสื่อสารธุรกิจผ่านสื่อดิจิทัล 
 
224252  จิตวิทยาการสื่อสาร    3(3-0-6)   
 (Psychology of Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  ระเบียบวิธีการทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการส่ือสารของ
มนุษย์  หลักการการรับรู้และการเรียนรู้  บุคลิกภาพ  ความผิดปรกติ
และการปรับตัวในด้านการส่ือสาร  จิตวิทยาการส่ือสารระหว่าง
บุคคล จิตวิทยาการส่ือสารทางสังคม  จิตวิทยาการส่ือสารมวลชน 
และจิตวิทยาการสื่อสารดิจิทัล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับจิตวิทยาในการสื่อสาร 
 
 

225 
  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

224351  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 
 (Integrated Marketing Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิด หลักการ และวิธีการของการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และปัจจัยในการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ การก าหนดกลยุทธ์และเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัส 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสื่อมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
การประยุกต์หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสถาบัน 
องค์กรและชุมชน การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิง                    
บูรณาการ 

 
224352  การวิเคราะห์ผู้รับสารและผู้ใช้สื่อดิจิทัล   3 ( 3- 0- 6)                                                                                                               
 (Audience and Digital Media User Analysis)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Pre-requisite : None   
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้รับสาร   ความหมาย และ
ความส าคัญของการวิเคราะห์ผู้ใช้สื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการออกแบบ  
ผลิต และเผยแพร่สารทางสื่อดิจิทัล เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
สังคม และประชานิเทศ  เทคนิคการวิจัยผู้รับสารและผู้ใช้สื่อดิจิทัล
ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ   กรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้รับสารและ
ผู้ใช้สื่อดิจิทัล 
  
224353  สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน  3(3-0-6)  
 (Media in ASEAN)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ลักษณะทางภูมิประเทศ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน พัฒนาการของ
สื่อต่าง ๆ ท้ังหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อ
ใหม่ โครงสร้างองค์การ การเป็นเจ้าของ นโยบาย กฎหมาย และ
ประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อในประเทศสมาชิก บทบาทของนัก
สื่อสารมวลชนในกลุ่มอาเซียน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกติกาใน
การสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก  
 
224354  การสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม  3(3-0-6)                                                                                               
 (International and Intercultural Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ทฤษฎีด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสื่อสาร   วิธีการศึกษาการสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม   การ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม  บทบาทของ
ความรู้และทักษะด้านวัฒนธรรมในการสื่อสาร ท้ังระดับบุคคล สังคม และ
ระหว่างประเทศ    กรณีศึกษาและการฝึกทักษะการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง 
 
224355  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

ทางสื่อดิจิทัล      
(Advertising and Public Relations                     
on Digital Media) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฏีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์   
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ดิจิทัล   กระบวนการวางแผน ผลิต เผยแพร่ ชิ้นงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์   การวิเคราะห์ วิจารณ์ตัวอย่าง
โฆษณาและกรณีศึกษาโครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์  
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224324  หลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 (Principles of Interactive Media Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด และหลักการผลิตส่ือปฏิสัมพันธ์  รูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธ์  ประเภทของสื่อปฏิสัมพันธ์  เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์ใน
ปัจจุบัน เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสาร  การ
ประเมินสื่อปฏิสัมพันธ์ แนวโน้มสื่อปฏิสัมพันธ์ 
  
224492  สัมมนานิเทศศาสตร์ดิจิทัล  2(2-0-4) 
 (Seminar in Digital Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์
ดิจิทัล การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องท่ีคัดสรร การ
บรรยายและอภิปรายโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 
224493  โครงงานนิเทศศาสตร์ดิจิทัล   4(0-8-0) 
 (Project in Digital Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิเคราะห์ วางแผน และการผลิตโครงงานนิเทศศาสตร์
ดิจิทัลตามหัวข้อก าหนด เช่น ชุดการวิเคราะห์และการผลิตข่าว
ออนไลน์ ชุดส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์  ชุดรายการวิทยุโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน เว็บไซต์ และสื่อปฏิสัมพันธ์ 
  
224250  การวิเคราะห์และวิพากษ์สื่อ  3(3-0-6) 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน    
          (Media Analysis and Criticism in                     
 Current Situation) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิด และทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และ
วิพากษ์สื่อ  รวมถึงทฤษฎีสังคมวิทยา  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง  
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ทฤษฎีสัญญะวิทยา  การวิเคราะห์และวิพากษ์
บทบาท หน้าท่ี และการด าเนินงานของสื่อในยุคดิจิทัล  สื่อกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม  การฝึกทักษะการวิเคราะห์วิพากษ์สื่อใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  และน าเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 

  
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 
 
224252  จิตวิทยาการสื่อสาร    3(3-0-6)   
 (Psychology of Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  ระเบียบวิธีการทางด้านจิตวิทยาเก่ียวกับการสื่อสารของ
มนุษย์  หลักการการรับรู้และการเรียนรู้  บุคลิกภาพ  ความผิดปรกติ
และการปรับตัวในด้านการสื่อสาร  จิตวิทยาการสื่อสารระหว่าง
บุคคล จิตวิทยาการสื่อสารทางสังคม  จิตวิทยาการสื่อสารมวลชน 
และจิตวิทยาการสื่อสารดิจิทัล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับจิตวิทยาในการสื่อสาร 
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224351  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 
 (Integrated Marketing Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิด หลักการ และวิธีการของการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และปัจจัยในการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ การก าหนดกลยุทธ์และเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัส 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสื่อมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
การประยุกต์หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสถาบัน 
องค์กรและชุมชน การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิง                    
บูรณาการ 

 
224352  การวิเคราะห์ผู้รับสารและผู้ใช้สื่อดิจิทัล   3 ( 3- 0- 6)                                                                                                               
 (Audience and Digital Media User Analysis)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Pre-requisite : None   
 ทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะห์ผู้รับสาร   ความหมาย และ
ความส าคัญของการวิเคราะห์ผู้ใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือใช้ในการออกแบบ  
ผลิต และเผยแพร่สารทางสื่อดิจิทัล เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
สังคม และประชานิเทศ  เทคนิคการวิจัยผู้รับสารและผู้ใช้สื่อดิจิทัล
ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ   กรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้รับสารและ
ผู้ใช้สื่อดิจิทัล 
  
224353  สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน  3(3-0-6)  
 (Media in ASEAN)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ลักษณะทางภูมิประเทศ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน พัฒนาการของ
สื่อต่าง ๆ ท้ังหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อ
ใหม่ โครงสร้างองค์การ การเป็นเจ้าของ นโยบาย กฎหมาย และ
ประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อในประเทศสมาชิก บทบาทของนัก
ส่ือสารมวลชนในกลุ่มอาเซียน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกติกาใน
การสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก  
 
224354  การสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม  3(3-0-6)                                                                                               
 (International and Intercultural Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ทฤษฎีด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสื่อสาร   วิธีการศึกษาการสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม   การ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม  บทบาทของ
ความรู้และทักษะด้านวัฒนธรรมในการสื่อสาร ท้ังระดับบุคคล สังคม และ
ระหว่างประเทศ    กรณีศึกษาและการฝึกทักษะการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง 
 
224355  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

ทางสื่อดิจิทัล      
(Advertising and Public Relations                     
on Digital Media) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฏีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์   
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ดิจิทัล   กระบวนการวางแผน ผลิต เผยแพร่ ชิ้นงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์   การวิเคราะห์ วิจารณ์ตัวอย่าง
โฆษณาและกรณีศึกษาโครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์  
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224356  การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม   3(2-2-5) 
 (Media Management for Social Engagement) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

แนวคิดเกี่ยวกับพันธกิจทางสังคม แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม  แนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนสื่อและการเผยแพร่ การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการวาง
แผนการจัดการสื่อ การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและสภาพแวดล้อม
ของกลุ่มชุมชน กลยุทธ์การเผยแพร่ผ่านสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย การ
ท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุง
แผน กรณีศึกษาในอดีตและปัจจุบัน ฝึกทักษะในการจัดการสื่อเพื่อ
พันธกิจทางสังคม   
 
224357  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง  3(1-4-4)  
 (Advanced Technology of Digital Media  

Production)  
วิชาบังคับก่อน : 224222 การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล 

224225 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2 
หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  

การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อการออกแบบและผลิตสื่อ
ดิจิทัลขั้นสูง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้างภาพ 
การตัดต่อ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้แสง การควบคุมกล้อง 
การควบคุมแสงและเสียง การฝึกทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง  
  
224359 การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร์   3(3-0-6)  

(Translation for Communications) 
วิชาบังคับก่อน :  213305  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
 ทฤษฎีการแปลและการเรียบเรียง หลักการและเทคนิค
การแปลข้อความท่ีปรากฏในสื่อจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อธรรมเนียม
นิยม และสื่อดิจิทัล การใช้และข้อจ ากัดของเครื่องแปลภาษา  

224360  พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ  3(3-0-6) 
  (Behavior and Organizational Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ขอบข่ายและตัวแปร
ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ พฤติกรรมการ
รวมกลุ่มและการจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม วัฒนธรรม
องค์การ ผู้น าและภาวะผู้น าลักษณะและกระบวนการสื่อสารใน
องค์การ ประเภทของการสื่อสารในองค์การ ปัญหาและอุปสรรคของ
การสื่อสารในองค์การในยุคดิจิทัล 
 
224361  การวิจัยทางนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

(Communication Research) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขอบเขตของนิเทศศาสตร์   การปริทัศน์วรรณกรรม  
แหล่งข้อมูลทางนิเทศศาสตร์ เทคนิคการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ รวมถึง
การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงส ารวจ การหาประชามติ การ
วิเคราะห์เน้ือหาและการวิจัยพฤติกรรม ระเบียบและขั้นตอนของการ
วิจัยทางนิเทศศาสตร์ เทคนิคการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการวิจัย 
  
224362  สื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 3(3-0-6) 
 (Digital Media for People with Special Needs) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ม นุษยปั จ จั ย  ก า ร รั บ รู้ ขอ งม นุษย์  ลั กษณะและ
ความสามารถของประสาทสัมผัสของมนุษย์  การรู้จ าและความจ า
ของมนุษย์  แนวคิดเกี่ ย วกับบุคคล ท่ีมีความต้องการพิ เ ศษ 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น 
เด็ก คนสูงอายุ และคนพิการ การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลท่ีมี
ความต้องการพิเศษ การทดสอบสื่อดิจิทัลกับผู้ใช้ กรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเพ่ือบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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224363 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันขั้นสูง  3(1-4-4)  
 (Advanced Technology of Animation  

Production)  
วิชาบังคับก่อน : 224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันส าหรับ 

โปรแกรมประยุกต์  
หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  

การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อการออกแบบและผลิต
แอนิเมชันขั้นสูง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้าง
ภาพ การตัดต่อ การควบคุมการเคลื่อนไหวท่ีมีความซับซ้อน ระบบ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบเพื่อเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ การฝึกทักษะการผลิต
แอนิเมชันขั้นสูง  
  
224480  การศึกษาอิสระ   3(3-0-6) 

(Independent Studies) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค้นคว้าศึกษาหัวข้อใหม่ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานสารสนเทศตามความสนใจของนักศึกษา
รายบุคคล โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  
224481  หัวข้อพิเศษเก่ียวกับนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 1 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Digital Communication I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หัวข้อพิเศษท่ีอยู่ในความสนใจในปัจจุบัน และ
ความก้าวหน้าทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร 
 
224482  หัวข้อพิเศษเก่ียวกับนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Digital Communication II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร 

235101  หลักการจัดการ                                 3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อองค์การและการ
จัดการ บทบาทและหน้าท่ีของการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การ
แก้ปัญหา การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การน า
และการควบคุมในองค์การสมัยใหม่ 
 
235102  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ                 3(3-0-6) 
              (Introduction to Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 
อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อการประกอบธุรกิจ
ท้ังในและต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ธุรกิจใหม่และ
ภาวการณ์ประกอบการและความส าคัญของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หน้าท่ีทางธุรกิจในด้านการตลาด การผลิต การบริหาร
องค์การ การจัดการการเงินและการจัดท าแผนธุรกิจเบื้องต้น 
 
235103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ                               4(4-0-8) 
  (Business Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ล าดับและอนุกรม พีชคณิตเมตริกซ์ ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชั่นลอการิทึม ฟังก์ชั่น
ตรีโกณมิติ ลิมิตและความต่อเ น่ืองของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ การ
ค านวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพ ีชคณ ิตและตร ีโกณม ิต ิ การ
ประยุกต์ใช ้ก ับสมการและกราฟ การหาค่าเปลี ่ยนแปลงและ
ค่าสูงสุดต่ าสุดและการประยุกต์ใช้ใน ทางธุรกิจ อินทิกรัลและการ
ประยุกต์ใช้หาพื้นท่ีและปริมาตร และก าหนดการเชิงเส้น 
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224356  การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม   3(2-2-5) 
 (Media Management for Social Engagement) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

แนวคิดเกี่ยวกับพันธกิจทางสังคม แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม  แนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนส่ือและการเผยแพร่ การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการวาง
แผนการจัดการส่ือ การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและสภาพแวดล้อม
ของกลุ่มชุมชน กลยุทธ์การเผยแพร่ผ่านสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย การ
ท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุง
แผน กรณีศึกษาในอดีตและปัจจุบัน ฝึกทักษะในการจัดการสื่อเพื่อ
พันธกิจทางสังคม   
 
224357  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง  3(1-4-4)  
 (Advanced Technology of Digital Media  

Production)  
วิชาบังคับก่อน : 224222 การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล 

224225 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2 
หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  

การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อการออกแบบและผลิตสื่อ
ดิจิทัลขั้นสูง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้างภาพ 
การตัดต่อ การใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการให้แสง การควบคุมกล้อง 
การควบคุมแสงและเสียง การฝึกทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง  
  
224359 การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร์   3(3-0-6)  

(Translation for Communications) 
วิชาบังคับก่อน :  213305  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
 ทฤษฎีการแปลและการเรียบเรียง หลักการและเทคนิค
การแปลข้อความท่ีปรากฏในสื่อจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ทางส่ือธรรมเนียม
นิยม และสื่อดิจิทัล การใช้และข้อจ ากัดของเครื่องแปลภาษา  

224360  พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ  3(3-0-6) 
  (Behavior and Organizational Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ขอบข่ายและตัวแปร
ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ พฤติกรรมการ
รวมกลุ่มและการจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม วัฒนธรรม
องค์การ ผู้น าและภาวะผู้น าลักษณะและกระบวนการสื่อสารใน
องค์การ ประเภทของการสื่อสารในองค์การ ปัญหาและอุปสรรคของ
การสื่อสารในองค์การในยุคดิจิทัล 
 
224361  การวิจัยทางนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

(Communication Research) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขอบเขตของนิเทศศาสตร์   การปริ ทัศน์วรรณกรรม  
แหล่งข้อมูลทางนิเทศศาสตร์ เทคนิคการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ รวมถึง
การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงส ารวจ การหาประชามติ การ
วิเคราะห์เน้ือหาและการวิจัยพฤติกรรม ระเบียบและขั้นตอนของการ
วิจัยทางนิเทศศาสตร์ เทคนิคการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการวิจัย 
  
224362  สื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 3(3-0-6) 
 (Digital Media for People with Special Needs) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ม นุษยปั จ จั ย  ก า ร รั บ รู้ ข อ งม นุษย์  ลั กษณะและ
ความสามารถของประสาทสัมผัสของมนุษย์  การรู้จ าและความจ า
ของมนุษย์  แนวคิดเกี่ ย วกับบุคคล ท่ีมีความต้องการพิ เ ศษ 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น 
เด็ก คนสูงอายุ และคนพิการ การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลท่ีมี
ความต้องการพิเศษ การทดสอบสื่อดิจิทัลกับผู้ใช้ กรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเพ่ือบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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224363 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันขั้นสูง  3(1-4-4)  
 (Advanced Technology of Animation  

Production)  
วิชาบังคับก่อน : 224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันส าหรับ 

โปรแกรมประยุกต์  
หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  

การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อการออกแบบและผลิต
แอนิเมชันขั้นสูง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้าง
ภาพ การตัดต่อ การควบคุมการเคลื่อนไหวท่ีมีความซับซ้อน ระบบ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพ่ือสร้างภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบเพื่อเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ การฝึกทักษะการผลิต
แอนิเมชันขั้นสูง  
  
224480  การศึกษาอิสระ   3(3-0-6) 

(Independent Studies) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค้นคว้าศึกษาหัวข้อใหม่ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานสารสนเทศตามความสนใจของนักศึกษา
รายบุคคล โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  
224481  หัวข้อพิเศษเก่ียวกับนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 1 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Digital Communication I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หัวข้อพิเศษท่ีอยู่ในความสนใจในปัจจุบัน และ
ความก้าวหน้าทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร 
 
224482  หัวข้อพิเศษเก่ียวกับนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Digital Communication II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี อยู่ ใ นคว ามสน ใจ ในปั จ จุ บั น  และ
ความก้าวหน้าทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ซ่ึงอาจยังมิได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตร 

235101  หลักการจัดการ                                 3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อองค์การและการ
จัดการ บทบาทและหน้าท่ีของการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การ
แก้ปัญหา การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การน า
และการควบคุมในองค์การสมัยใหม่ 
 
235102  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ                 3(3-0-6) 
              (Introduction to Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 
อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อการประกอบธุรกิจ
ท้ังในและต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ธุรกิจใหม่และ
ภาวการณ์ประกอบการและความส าคัญของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หน้าท่ีทางธุรกิจในด้านการตลาด การผลิต การบริหาร
องค์การ การจัดการการเงินและการจัดท าแผนธุรกิจเบื้องต้น 
 
235103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ                               4(4-0-8) 
  (Business Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ล าดับและอนุกรม พีชคณิตเมตริกซ์ ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชั่นลอการิทึม ฟังก์ชั่น
ตรีโกณมิติ ลิมิตและความต่อเ น่ืองของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ การ
ค านวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพ ีชคณ ิตและตร ีโกณม ิต ิ การ
ประยุกต์ใช ้ก ับสมการและกราฟ การหาค่าเปลี ่ยนแปลงและ
ค่าสูงสุดต่ าสุดและการประยุกต์ใช้ใน ทางธุรกิจ อินทิกรัลและการ
ประยุกต์ใช้หาพื้นท่ีและปริมาตร และก าหนดการเชิงเส้น 
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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 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคา ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต 
ต้นทุนการผลิต โครงสร้างของตลาดและการก าหนดราคาสินค้าใน
ตลาดท่ีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพการ
จัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขันสมบูรณ์ ตลาด
ปัจจัยการผลิตและมูลค่าปัจจุบันของทุนและการลงทุน 
 
235106  เศรษฐศาสตร์มหภาค                          3(3-0-6) 
  (Macroeconomics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน ความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลในนโยบายการเงินและการ
คลัง ผลกระทบของภาคต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ
และเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ ภาวะการว่างงานและนโยบายในการรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 
 
 

235107  การสื่อสารทางธุรกิจ                           3(3-0-6) 
  (Business Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การส่ือสารในการท างาน การส่ือสารในกลุ่มและทีม การ
ฟังและอวัจนภาษา การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม  การเตรียมการเขียน
ข้อความทางธุรกิจ การจัดเรียงองค์ประกอบและการเขียนข้อความทาง
ธุรกิจ การทบทวนและตรวจทานข้อความทางธุรกิจ ข้อความทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และบันทึกช่วยจ า การเขียนรายงาน
ทางธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจ ทักษะการพูด การส่ือสารในการ
จัดการทีมและการโน้มน้าวใจผู้อื่น 
 
235108  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 3(3-0-6)    

( Introduction to Industrial and Organizational 
Psychology) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ การใช้ทฤษฎีและ
กระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคลในธุรกิจและองค์การ องค์ประกอบทางด้านบุคคล กลุ่มและ
องค์การท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการท างาน ภาวะผู้น า การจูงใจ      พล
วัตรของกลุ่ม การท างานเป็นทีม และคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 
235109  หลักการตลาด                                   4(4-0-8) 
  (Principle of Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ปรัชญาและความส าคัญของการตลาด ลักษณะ
ของตลาด สถาบันการตลาด หน้าท่ีของการตลาด จรรยาบรรณทาง
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย 
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาด ได้แก่  
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าและการ
ส่งเสริมการตลาด 
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235110   การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ           3(3-0-6) 
  (Business Quantitative Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการตัดสินใจกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีการแข่งขัน เทคนิคการพยากรณ์ การ
ก าหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการก าหนดงาน ตัวแบบ
แถวคอย ตัวแบบการจ าลองสถานการณ์และการวิเคราะห์มาร์คอฟ 
 
235111  การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์         2(2-0-4) 
             ระหว่างบุคคล 
  (Personal and Relationship Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดของอุปนิสัยของบุคคลท่ีมีประสิทธิผล อุปนิสัยของ
บุคคลท่ีมีประสิทธิผล การเข้าใจตนเอง การต้ังเป้าหมาย การ
วางแผนและการบริหารเวลาเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการเรียน 
ศักยภาพการเป็นผู้น าของบุคคล การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและทักษะด้านสังคมท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการท างาน
เป็นทีม  

 
235201  การบัญชีการเงิน                                 4(4-0-8) 
  (Financial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน วงจรบัญชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด
บัญชี การจัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของธุรกิจ การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชี
ส าหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

235202  การจัดการการด าเนินงาน                     4(4-0-8) 
  (Operations Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
 บทน าเกี่ยวกับการจัดการการด าเนินงานและกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ
ด าเนินงาน การวางแผนก าลังการผลิต การจัดการโครงการ การเลือก
ท าเลท่ีต้ัง การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน การจัดการสินค้าคง
คลังและการจัดการคุณภาพ 
 
235203   ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship and New                    
  Venture Creation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการและการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้ประกอบการ คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ การประเมิน จุดแข็ง 
จุดอ่อน ทักษะและทรัพยากรท่ีจ าเป็นของผู้ประกอบการ ความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างความคิด การตระหนักและประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การวิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่และการ
จัดท าแผนธุรกิจ การประเมิน ความเป็นไปได้ของธุรกิจและปัญหา
ของการเริ่มธุรกิจใหม่ 
 
235204   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับธุรกิจ    3(3-0-6) 
  (Programming for Business Application) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ตารางค านวณและฐานข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการและการตัดสินใจ และการเขียนโปรแกรมเพื่อท างานร่วมกัน
ระหว่างโปรแกรมส าเร็จรูป 
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235104  สถิติธุรกิจ                                        4(4-0-8) 
  (Business Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : 235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 

ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น 
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉล่ีย ค่าสัดส่วน ค่า
ความแปรปรวนของประชากรเดียวและสองประชากร การทดสอบ
ไคสแควร์  
 
235105   เศรษฐศาสตร์จุลภาค                           3(3-0-6) 
  (Microeconomics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคา ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต 
ต้นทุนการผลิต โครงสร้างของตลาดและการก าหนดราคาสินค้าใน
ตลาดท่ีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพการ
จัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขันสมบูรณ์ ตลาด
ปัจจัยการผลิตและมูลค่าปัจจุบันของทุนและการลงทุน 
 
235106  เศรษฐศาสตร์มหภาค                          3(3-0-6) 
  (Macroeconomics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน ความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลในนโยบายการเงินและการ
คลัง ผลกระทบของภาคต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ
และเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ ภาวะการว่างงานและนโยบายในการรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 
 
 

235107  การสื่อสารทางธุรกิจ                           3(3-0-6) 
  (Business Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การสื่อสารในการท างาน การสื่อสารในกลุ่มและทีม การ
ฟังและอวัจนภาษา การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม  การเตรียมการเขียน
ข้อความทางธุรกิจ การจัดเรียงองค์ประกอบและการเขียนข้อความทาง
ธุรกิจ การทบทวนและตรวจทานข้อความทางธุรกิจ ข้อความทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และบันทึกช่วยจ า การเขียนรายงาน
ทางธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจ ทักษะการพูด การสื่อสารในการ
จัดการทีมและการโน้มน้าวใจผู้อื่น 
 
235108  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 3(3-0-6)    

( Introduction to Industrial and Organizational 
Psychology) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ การใช้ทฤษฎีและ
กระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคลในธุรกิจและองค์การ องค์ประกอบทางด้านบุคคล กลุ่มและ
องค์การท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการท างาน ภาวะผู้น า การจูงใจ      พล
วัตรของกลุ่ม การท างานเป็นทีม และคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 
235109  หลักการตลาด                                   4(4-0-8) 
  (Principle of Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ปรัชญาและความส าคัญของการตลาด ลักษณะ
ของตลาด สถาบันการตลาด หน้าท่ีของการตลาด จรรยาบรรณทาง
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย 
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาด ได้แก่  
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าและการ
ส่งเสริมการตลาด 
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235110   การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ           3(3-0-6) 
  (Business Quantitative Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการตัดสินใจกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีการแข่งขัน เทคนิคการพยากรณ์ การ
ก าหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการก าหนดงาน ตัวแบบ
แถวคอย ตัวแบบการจ าลองสถานการณ์และการวิเคราะห์มาร์คอฟ 
 
235111  การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์         2(2-0-4) 
             ระหว่างบุคคล 
  (Personal and Relationship Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดของอุปนิสัยของบุคคลท่ีมีประสิทธิผล อุปนิสัยของ
บุคคลท่ีมีประสิทธิผล การเข้าใจตนเอง การตั้งเป้าหมาย การ
วางแผนและการบริหารเวลาเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการเรียน 
ศักยภาพการเป็นผู้น าของบุคคล การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและทักษะด้านสังคมท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการท างาน
เป็นทีม  

 
235201  การบัญชีการเงิน                                 4(4-0-8) 
  (Financial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน วงจรบัญชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด
บัญชี การจัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของธุรกิจ การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชี
ส าหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

235202  การจัดการการด าเนินงาน                     4(4-0-8) 
  (Operations Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
 บทน าเกี่ยวกับการจัดการการด าเนินงานและกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ
ด าเนินงาน การวางแผนก าลังการผลิต การจัดการโครงการ การเลือก
ท าเลท่ีตั้ง การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน การจัดการสินค้าคง
คลังและการจัดการคุณภาพ 
 
235203   ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship and New                    
  Venture Creation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการและการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้ประกอบการ คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ การประเมิน จุดแข็ง 
จุดอ่อน ทักษะและทรัพยากรท่ีจ าเป็นของผู้ประกอบการ ความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างความคิด การตระหนักและประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การวิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่และการ
จัดท าแผนธุรกิจ การประเมิน ความเป็นไปได้ของธุรกิจและปัญหา
ของการเริ่มธุรกิจใหม่ 
 
235204   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับธุรกิจ    3(3-0-6) 
  (Programming for Business Application) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ตารางค านวณและฐานข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการและการตัดสินใจ และการเขียนโปรแกรมเพื่อท างานร่วมกัน
ระหว่างโปรแกรมส าเร็จรูป 
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235205  การบัญชีบริหาร                                4(4-0-8) 
  (Managerial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : 235201 การบัญชีการเงิน 

แนวคิดของการบัญชีบริหาร  ความหมายและแนวคิด
เกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุน
ช่วง การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน -
ปริมาณ-ก าไร ระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 
การวางแผนก าไร ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่นและการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  การผลิต และการตัดสินใจด้วยต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
235206  การจัดการการเงิน                              4(4-0-8) 
  (Financial Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235201 การบัญชีการเงิน 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ งบการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ และการวางแผนทางการเงิน ค่า
ของเงินตามเวลา เทคนิคการตัดสินใจจ่ายลงทุน โครงสร้างเงินทุน
และต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนระยะยาว
และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
 
235207  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ           3(3-0-6) 
  (Management Information Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และองค์กรดิจิทัล การใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรในการวาง
แผนการจัดการและการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การเชื่อมต่อและระบบ
สารสนเทศรวมขององค์กร ระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
องค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

235208  การวิจัยทางธุรกิจ                            3(3-0-6) 
  (Business Research) 
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ 
 ความรู้พื้นฐานในการท าวิจัยทางธุรกิจ วิธีวิจัย การ
ก าหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ
วิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย การ
เสนอผลการวิจัยแลtการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพธุรกิจ 
 
235209   การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 

 (Human Resource Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการ
วิเคราะห์งาน การสรรหา และการคัดเลือก กฎหมาย กฎระเบียบ
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
การประเมินการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 

 
235221  การจัดการการตลาด                           3(3-0-6) 
  (Marketing Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค การวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือก
กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการด้าน
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการราคา  การ
จัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า การส่ือสารทาง
การตลาด การตลาดระหว่างประเทศและจริยธรรมในการจัดการ
การตลาด 
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235222  พฤติกรรมผู้บริโภค                             3(3-0-6) 
  (Consumer Behavior) 
วิชาบังคับก่อน : 235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
                     เบื้องต้น 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคกับกลยุทธ์ทางการตลาด ความ
หลากหลายข้ามวัฒนธรรม ประชากรศาสตร์และการแบ่งชั้นทาง
สังคม วัฒนธรรมย่อย ค่านิยม ครอบครัวและการใช้ในครัวเรือน 
อิทธิพลของกลุ่มกับพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ การเรียนรู้ ความจ า 
และการก าหนดต าแหน่งของสินค้า การจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ 
ทัศนคติและอิทธิพลของทัศนคติ นิยามเกี่ยวกับตัวบุคคลกับรูปแบบ
การใช้ชีวิต อิทธิพลของสถานการณ์ กระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคและการตระหนักรู้ปัญหา 
 
235223   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา               3(3-0-6) 
  (Product and Pricing Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 การจัดการส่วนประสมการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
และราคา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาและการบริหาร
ราคา 
 
235224  ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า   3(3-0-6) 
  (Marketing Channels and Distributions) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ลักษณะของช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 
พฤติกรรมและการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย  การตัดสินใจ
ออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย การบริหารช่องทางการจัด
จ าหน่ายและการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
งบประมาณ 

235251  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การ
จัดการอุปสงค์ การวางแผนทรัพยากร การจัดการการไหลของปัจจัย
การผลิต การจัดซ้ือจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการ
ขนส่ง คลังสินค้า  ระบบการกระจายสินค้า การจัดการการไหลของ
สารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์ ส าหรับสินค้ารับคืนต้นทุน         โล
จิสติกส์และการประเมินความสามารถของห่วงโซ่อุปทาน 
 
235252  การบริหารการจัดซื้อจัดหาและ             3(3-0-6) 
             ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์  
  (Procurement and Suppliers Relationship   
              Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

กระบวนการจัดซ้ือจัดหาและบริหารความสัมพันธ์กับซัพ
พลายเออร์ ประกอบด้วย การก าหนดความต้องการของผู้ใช้ การสรร
หาและคัดเลือกซัพพลายเออร์  การบริหารสัญญา การสร้าง
ความสัมพันธ์ การบริหารข้อมูลและความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์
ร่วมของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน 
 
235253   การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า3(3-0-6) 

(Warehouse and Distribution Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

กระบวนการจัดการคลังสินค้าประกอบด้วย การเลือก
อุปกรณ์การจัดเก็บและการยกขนสินค้า การจัดการพื้นท่ีใช้งาน การ
บริหารทรัพยากรคลังสินค้า เทคนิคการจัดการการไหลเวียนของ
สินค้า รูปแบบและการบริหาร การกระจายสินค้า การจัดตารางเวลา
และก าหนดเส้นทาง การกระจายสินค้าและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า 
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235205  การบัญชีบริหาร                                4(4-0-8) 
  (Managerial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : 235201 การบัญชีการเงิน 

แนวคิดของการบัญชีบริหาร  ความหมายและแนวคิด
เกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุน
ช่วง การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน -
ปริมาณ-ก าไร ระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม 
การวางแผนก าไร ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่นและการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  การผลิต และการตัดสินใจด้วยต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
235206  การจัดการการเงิน                              4(4-0-8) 
  (Financial Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235201 การบัญชีการเงิน 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ งบการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ และการวางแผนทางการเงิน ค่า
ของเงินตามเวลา เทคนิคการตัดสินใจจ่ายลงทุน โครงสร้างเงินทุน
และต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนระยะยาว
และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
 
235207  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ           3(3-0-6) 
  (Management Information Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และองค์กรดิจิทัล การใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรในการวาง
แผนการจัดการและการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การเช่ือมต่อและระบบ
สารสนเทศรวมขององค์กร ระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงระหว่าง
องค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

235208  การวิจัยทางธุรกิจ                            3(3-0-6) 
  (Business Research) 
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ 
 ความรู้พื้นฐานในการท าวิจัยทางธุรกิจ วิธีวิจัย การ
ก าหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ
วิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย การ
เสนอผลการวิจัยแลtการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพธุรกิจ 
 
235209   การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 

 (Human Resource Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการ
วิเคราะห์งาน การสรรหา และการคัดเลือก กฎหมาย กฎระเบียบ
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
การประเมินการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 

 
235221  การจัดการการตลาด                           3(3-0-6) 
  (Marketing Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค การวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือก
กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการด้าน
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการราคา  การ
จัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า การสื่อสารทาง
การตลาด การตลาดระหว่างประเทศและจริยธรรมในการจัดการ
การตลาด 
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235222  พฤติกรรมผู้บริโภค                             3(3-0-6) 
  (Consumer Behavior) 
วิชาบังคับก่อน : 235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
                     เบื้องต้น 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคกับกลยุทธ์ทางการตลาด ความ
หลากหลายข้ามวัฒนธรรม ประชากรศาสตร์และการแบ่งชั้นทาง
สังคม วัฒนธรรมย่อย ค่านิยม ครอบครัวและการใช้ในครัวเรือน 
อิทธิพลของกลุ่มกับพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ การเรียนรู้ ความจ า 
และการก าหนดต าแหน่งของสินค้า การจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ 
ทัศนคติและอิทธิพลของทัศนคติ นิยามเกี่ยวกับตัวบุคคลกับรูปแบบ
การใช้ชีวิต อิทธิพลของสถานการณ์ กระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคและการตระหนักรู้ปัญหา 
 
235223   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา               3(3-0-6) 
  (Product and Pricing Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 การจัดการส่วนประสมการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
และราคา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาและการบริหาร
ราคา 
 
235224  ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า   3(3-0-6) 
  (Marketing Channels and Distributions) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ลักษณะของช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 
พฤติกรรมและการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย  การตัดสินใจ
ออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย การบริหารช่องทางการจัด
จ าหน่ายและการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
งบประมาณ 

235251  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การ
จัดการอุปสงค์ การวางแผนทรัพยากร การจัดการการไหลของปัจจัย
การผลิต การจัดซ้ือจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการ
ขนส่ง คลังสินค้า  ระบบการกระจายสินค้า การจัดการการไหลของ
สารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์ ส าหรับสินค้ารับคืนต้นทุน         โล
จิสติกส์และการประเมินความสามารถของห่วงโซ่อุปทาน 
 
235252  การบริหารการจัดซื้อจัดหาและ             3(3-0-6) 
             ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์  
  (Procurement and Suppliers Relationship   
              Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

กระบวนการจัดซ้ือจัดหาและบริหารความสัมพันธ์กับซัพ
พลายเออร์ ประกอบด้วย การก าหนดความต้องการของผู้ใช้ การสรร
หาและคัดเลือกซัพพลายเออร์  การบริหารสัญญา การสร้าง
ความสัมพันธ์ การบริหารข้อมูลและความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์
ร่วมของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน 
 
235253   การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า3(3-0-6) 

(Warehouse and Distribution Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

กระบวนการจัดการคลังสินค้าประกอบด้วย การเลือก
อุปกรณ์การจัดเก็บและการยกขนสินค้า การจัดการพื้นท่ีใช้งาน การ
บริหารทรัพยากรคลังสินค้า เทคนิคการจัดการการไหลเวียนของ
สินค้า รูปแบบและการบริหาร การกระจายสินค้า การจัดตารางเวลา
และก าหนดเส้นทาง การกระจายสินค้าและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า 
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235254   การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์          3(3-0-6) 
  (Logistics Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

ระบบการวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 
การพยากรณ์ การวางแผนการขายและการด าเนินงาน การจัดท า
ตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผน
ทรัพยากร การวางแผนก าลังการผลิตขั้นต้น การวางแผนความ
ต้องการก าลังการผลิตและการควบคุมกิจกรรมการผลิต 

 
235271 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่                       3(3-0-6) 
  (New Product Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กระบวนการพัฒนาและวางแผนการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่
ตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มและความ
ต้องการของตลาด การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การสร้าง
แนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การกลั่นกรองและการประเมินผล
แนวความคิด การออกแบบรูปแบบธุรกิจ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แนวทางการทดสอบตลาด 

 
235272  การตลาดผู้ประกอบการ                      3(3-0-6) 
  (Entrepreneurial Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่ การวิเคราะห์
และประเมินโอกาสทางการตลาด การสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์ การน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด กลยุทธ์การตลาดและการ
เขียนแผนการตลาด การสร้างและบริหารตราสินค้าและการประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด 

 
235273  การเงินผู้ประกอบการ                         3(3-0-6) 
  (Entrepreneurial Finance) 
วิชาบังคับก่อน : 235206 การจัดการการเงิน 

ผู้ประกอบการและความต้องการทางการเงินและการลงทุน
ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการถอนทุนคืน การวิเคราะห์โครงสร้าง
ต้นทุนและความต้องการเงินในการลงทุน การวิเคราะห์ท่ีมารายได้และ
การสร้างรายได้ การระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์
และประเมินแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์กระแสเงินสด  

 
235274  การจัดการธุรกิจครอบครัว                    3(3-0-6) 
  (Family Business Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู ้เ บื ้องต ้นเกี ่ยวก ับธ ุรก ิจครอบคร ัว โมเดลใน
การศึกษาธุรกิจครอบครัวจากมุมมองทฤษฎีระบบ (ครอบครัว 
ความเป็นเจ้าของ และการบริหารจัดการ) ประเด็นการบริหารธุรกิจ
ครอบคร ัวด ้านการวางแผนกลย ุทธ ์ การจ ้า ง งาน การจ ่าย
ค่าตอบแทนและการก ากับดูแลธุรกิจ ประเด็นการบริหารครอบครัว
ด้านบทบาทของสมาชิกในครอบครัว วัฒนธรรมและค่านิยมของ
ครอบครัว การจัดการการส่ือสารและความขัดแย้งภายในครอบครัว
และการก ากับดูแลครอบครัว ประเด็นการจัดการความเป็นเจ้าของ
ด ้านล าด ับขั ้นของความเป ็น เจ ้าของธ ุรก ิจครอบคร ัว  และ
กระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
 
235301  จริยธรรมทางธุรกิจ                             3(3-0-6) 
  (Business Ethics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด คุณค่าและความส าคัญในการบริหารธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม สถานการณ์ ผลกระทบและวิธีการแก้ไขปัญหาจริยธรรมท่ี
เกิดข้ึนในองค์กรธุรกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ การ
เสริมสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ การใช้กรณีศึกษาเพื่อสร้าง
แนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจ พัฒนาการและความส าคัญของธุรกิจเพื่อสังคม  
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235302  กฎหมายธุรกิจ                                  3(3-0-6) 
  (Business Laws) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย์    
นิติกรรมและสัญญา หนี้และละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์/เช่าซื้อ    
ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตั๋วเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและ
ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรม 
 
235303   ธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

 (International Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
กระแสโลกาภิวัตน์ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การจัดการ
ด้านการตลาด การด าเนินการและการเงินในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
235304  การพัฒนาภาวะผู้น า                           2(1-2-3) 
 (Leadership Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทของผู้น า การ
ประเมินภาวะผู้น าของตนเอง เทคนิคการพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ทักษะระหว่างบุคคล การพัฒนาทักษะในการพัฒนางาน เน้นการฝึก
ปฏิบัติ กิจกรรมฝึกฝนตนเองและกิจกรรมกลุ่ม  
 
235305  กระบวนการคิดและการตัดสินใจ             3(3-0-6) 
  (Thinking Process and Decision Making) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการของการคิด
ในแบบต่าง ๆ การท าแผนท่ีความคิด การคิดเป็นกระบวนระบบ การคิด
เชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิจารณ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงกล
ยุทธ์ การแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจและ
กระบวนการตัดสินใจ เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในทางธุรกิจ การตัดสินใจในภาวะความไม่แน่นอน การ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและการใช้แผนภูมิทางความคิดในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อประกอบการด าเนินงานต่างๆ ทางธุรกิจ 
 
235306  การเงินบุคคล                                  3(3-0-6) 
  (Personal Finance) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล งบการเงินและงบประมาณ การบริหารเงินสด 
การจัดการสินทรัพย์และหน้ีสิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การออม 
การตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์มูลค่าสูง การวางแผนการลงทุน การ
ประกันภัยและการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ 
 
235321   การตลาดดิจิทัล                                 3(3-0-6) 
  (Digital Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทและแนวโน้มของการตลาดดิจิทัล ประเภทของ
ตลาดดิจิทัล การวางแผนช่องทางและการก าหนดกลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัล แนวทางการพัฒนาและด าเนินการการตลาดดิจิทัลในช่องทาง
ส าคัญ การวิเคราะห์ผลและผลตอบแทนทางการลงทุนในการตลาดดิ
จิตัล ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการและด้านกฎหมายในการ
ด าเนินการ และอนาคตของเทคโนโลยีและตลาดดิจิทัล 
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235254   การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์          3(3-0-6) 
  (Logistics Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

ระบบการวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 
การพยากรณ์ การวางแผนการขายและการด าเนินงาน การจัดท า
ตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผน
ทรัพยากร การวางแผนก าลังการผลิตขั้นต้น การวางแผนความ
ต้องการก าลังการผลิตและการควบคุมกิจกรรมการผลิต 

 
235271 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่                       3(3-0-6) 
  (New Product Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กระบวนการพัฒนาและวางแผนการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่
ตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มและความ
ต้องการของตลาด การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การสร้าง
แนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การกลั่นกรองและการประเมินผล
แนวความคิด การออกแบบรูปแบบธุรกิจ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แนวทางการทดสอบตลาด 

 
235272  การตลาดผู้ประกอบการ                      3(3-0-6) 
  (Entrepreneurial Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่ การวิเคราะห์
และประเมินโอกาสทางการตลาด การสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์ การน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด กลยุทธ์การตลาดและการ
เขียนแผนการตลาด การสร้างและบริหารตราสินค้าและการประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด 

 
235273  การเงินผู้ประกอบการ                         3(3-0-6) 
  (Entrepreneurial Finance) 
วิชาบังคับก่อน : 235206 การจัดการการเงิน 

ผู้ประกอบการและความต้องการทางการเงินและการลงทุน
ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการถอนทุนคืน การวิเคราะห์โครงสร้าง
ต้นทุนและความต้องการเงินในการลงทุน การวิเคราะห์ท่ีมารายได้และ
การสร้างรายได้ การระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์
และประเมินแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์กระแสเงินสด  

 
235274  การจัดการธุรกิจครอบครัว                    3(3-0-6) 
  (Family Business Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู ้เ บื ้องต ้นเกี ่ยวก ับธ ุรก ิจครอบคร ัว โมเดลใน
การศึกษาธุรกิจครอบครัวจากมุมมองทฤษฎีระบบ (ครอบครัว 
ความเป็นเจ้าของ และการบริหารจัดการ) ประเด็นการบริหารธุรกิจ
ครอบคร ัวด ้านการวางแผนกลย ุทธ ์ การจ ้า ง งาน การจ ่าย
ค่าตอบแทนและการก ากับดูแลธุรกิจ ประเด็นการบริหารครอบครัว
ด้านบทบาทของสมาชิกในครอบครัว วัฒนธรรมและค่านิยมของ
ครอบครัว การจัดการการสื่อสารและความขัดแย้งภายในครอบครัว
และการก ากับดูแลครอบครัว ประเด็นการจัดการความเป็นเจ้าของ
ด ้านล าด ับขั ้นของความเป ็น เจ ้าของธ ุรก ิจครอบคร ัว  และ
กระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
 
235301  จริยธรรมทางธุรกิจ                             3(3-0-6) 
  (Business Ethics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด คุณค่าและความส าคัญในการบริหารธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม สถานการณ์ ผลกระทบและวิธีการแก้ไขปัญหาจริยธรรมท่ี
เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ การ
เสริมสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ การใช้กรณีศึกษาเพื่อสร้าง
แนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจ พัฒนาการและความส าคัญของธุรกิจเพื่อสังคม  
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235302  กฎหมายธุรกิจ                                  3(3-0-6) 
  (Business Laws) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย์    
นิติกรรมและสัญญา หนี้และละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์/เช่าซื้อ    
ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตั๋วเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและ
ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรม 
 
235303   ธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

 (International Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
กระแสโลกาภิวัตน์ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การจัดการ
ด้านการตลาด การด าเนินการและการเงินในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
235304  การพัฒนาภาวะผู้น า                           2(1-2-3) 
 (Leadership Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทของผู้น า การ
ประเมินภาวะผู้น าของตนเอง เทคนิคการพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ทักษะระหว่างบุคคล การพัฒนาทักษะในการพัฒนางาน เน้นการฝึก
ปฏิบัติ กิจกรรมฝึกฝนตนเองและกิจกรรมกลุ่ม  
 
235305  กระบวนการคิดและการตัดสินใจ             3(3-0-6) 
  (Thinking Process and Decision Making) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการของการคิด
ในแบบต่าง ๆ การท าแผนท่ีความคิด การคิดเป็นกระบวนระบบ การคิด
เชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิจารณ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงกล
ยุทธ์ การแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจและ
กระบวนการตัดสินใจ เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในทางธุรกิจ การตัดสินใจในภาวะความไม่แน่นอน การ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและการใช้แผนภูมิทางความคิดในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อประกอบการด าเนินงานต่างๆ ทางธุรกิจ 
 
235306  การเงินบุคคล                                  3(3-0-6) 
  (Personal Finance) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล งบการเงินและงบประมาณ การบริหารเงินสด 
การจัดการสินทรัพย์และหน้ีสิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การออม 
การตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์มูลค่าสูง การวางแผนการลงทุน การ
ประกันภัยและการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ 
 
235321   การตลาดดิจิทัล                                 3(3-0-6) 
  (Digital Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทและแนวโน้มของการตลาดดิจิทัล ประเภทของ
ตลาดดิจิทัล การวางแผนช่องทางและการก าหนดกลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัล แนวทางการพัฒนาและด าเนินการการตลาดดิจิทัลในช่องทาง
ส าคัญ การวิเคราะห์ผลและผลตอบแทนทางการลงทุนในการตลาดดิ
จิตัล ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการและด้านกฎหมายในการ
ด าเนินการ และอนาคตของเทคโนโลยีและตลาดดิจิทัล 
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235322  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
  (Integrated Marketing Communication) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 กระบวนการสื่อสารการตลาด ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารการตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การออกแบบข้อมูลข่าวสาร การเลือกช่องทางการสื่อสาร การ
วางแผนการสื่อสารการตลาด การก าหนดงบประมาณส าหรับ
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจด้านส่วนประสม การ
สื่อสารการตลาด  การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การประเมินผลการ
จัดการสื่อสารทางการตลาด และการจัดการการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
 
235323  การวิจัยการตลาด                              3(3-0-6) 
  (Marketing Research) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด และ 235208 การวิจัย 
                    ทางธุรกิจ 
 บทน าการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณการท าวิจัย
การตลาด การก าหนดปัญหาการท าวิจัยการตลาด การออกแบบวิจัย
การตลาด โดยการส ารวจจากข้อมูลทุติยภูมิและวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงพรรณนาจากการส ารวจและการสังเกต การวัดและการ
ออกแบบเครื่องมือ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติและการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การหา
ค่าความถี่  ค่าสถิติ ที  ค่าสถิติ เอฟ การหาค่าสหสัมพันธ์และ
แบบจ าลองเชิงพหุ การจัดท ารายงาน การวิจัย และการรายงาน
ผลการวิจัย 
  

235324   การตลาดระหว่างประเทศ                    3(3-0-6) 
  (International Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาดระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ การบริหารการตลาด
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์การตลาดระดับโลก 
สารสนเทศทางการตลาดระหว่างประเทศ นโยบายการตลาดระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายสายผลิตภัณฑ์และการ
ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ 
 
235325  การจัดการการขาย                             3(3-0-6) 
  (Sales Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 แนวคิดและปรัชญาของการจัดการการขาย ลักษณะของงาน
ขายและประเภทของพนักงานขาย เทคนิคการขาย การจัดองค์การ
ขาย การวางแผนในการจัดการการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การ
ก าหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย การบริหารพนักงาน
ขาย และจรรยาบรรณในการจัดการการขาย 
 
235326  การตลาดบริการ                               3(3-0-6) 
  (Service Marketing)  
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการ ผู้บริโภคกับ
การตลาดบริการ ส่วนประกอบของการตลาดบริการ กระบวนการส่ง
มอบบริการ กลยุทธ์และแนวทางการบริหารตลาดบริการ และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริการ 
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235327  การจัดการการค้าปลีก                           3(3-0-6)   
(Retailing Management) 

วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการค้าปลีก การวิเคราะห์
สถานการณ์ของค้าปลีก การวิเคราะห์ลูกค้า กลุ่มเป้าหมายและ
ข่าวสารสารสนเทศ การเลือกท าเลท่ีตั้งของกิจการ การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก การจัดการราคา การสื่อสารทางการตลาดและนโยบาย
ส่งเสริมการตลาดค้าปลีก 
 
235328  การเจรจาต่อรอง                               3(3-0-6) 
  (Negotiation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาในการเจรจาต่อรอง 
ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการ
เจรจาต่อรอง การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ ทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการ การวางกล
ยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
235329  การตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน                3(3-0-6) 
  (Community Business Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน 
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มใน
สินค้า ระบบการจัดการส าหรับธุรกิจชุมชน และบทบาทของรัฐใน
การพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน 
 
235331  การจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม           3(3-0-6) 
  (Cross-Cultural Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่ม รูปแบบการสื่อสารวัจนและอวัจนภาษาในการด าเนิน
ธุรกิจต่างวัฒนธรรม ค่านิยมในวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อแนวคิดของ
นักธุรกิจต่างวัฒนธรรม การวิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมใน
มิติต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ  
 
235332  โลจิสติกส์ทางการตลาด                       3(3-0-6) 
  (Marketing Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับโลจิสติกส์ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า การแข่งขันด้านเวลา 
การขับเคลื่อนโซ่อุปทานด้วยอุปสงค์ การจัดการโลจิสติกส์การตลาด 
วิธีการจัดการกระบวนการธุรกิจหลักและวิธีการจัดวางกระบวนการ
ให้เข้ากับความต้องการของตลาด ระดับของการให้บริการลูกค้า
และการให้บริการในระดับโลก การด าเนินงานทางโลจิสติกส์ด้วย
ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความน่าเชื่อถือและ    การรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีด ี
 
235333  การจัดกิจกรรมทางการตลาด                 3(3-0-6) 
  (Event Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 แนวคิดของการจัดกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้า รูปแบบและกลยุทธ์  การวางแผนและ
กระบวนการของการจัดกิจกรรมทางการตลาด ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การจัดท างบประมาณแยก
ตามกิจกรรม ก าหนดการของงาน การประเมินผลและการ
ประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษา 
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235322  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
  (Integrated Marketing Communication) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 กระบวนการสื่อสารการตลาด ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารการตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การออกแบบข้อมูลข่าวสาร การเลือกช่องทางการส่ือสาร การ
วางแผนการส่ือสารการตลาด การก าหนดงบประมาณส าหรับ
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจด้านส่วนประสม การ
สื่อสารการตลาด  การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การประเมินผลการ
จัดการส่ือสารทางการตลาด และการจัดการการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
 
235323  การวิจัยการตลาด                              3(3-0-6) 
  (Marketing Research) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด และ 235208 การวิจัย 
                    ทางธุรกิจ 
 บทน าการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณการท าวิจัย
การตลาด การก าหนดปัญหาการท าวิจัยการตลาด การออกแบบวิจัย
การตลาด โดยการส ารวจจากข้อมูลทุติยภูมิและวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงพรรณนาจากการส ารวจและการสังเกต การวัดและการ
ออกแบบเครื่องมือ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติและการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การหา
ค่าความถี่  ค่าสถิติ ที  ค่าสถิติ เอฟ การหาค่าสหสัมพันธ์และ
แบบจ าลองเชิงพหุ การจัดท ารายงาน การวิจัย และการรายงาน
ผลการวิจัย 
  

235324   การตลาดระหว่างประเทศ                    3(3-0-6) 
  (International Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ความรู้ เบื้องต้นทางการตลาดระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ การบริหารการตลาด
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์การตลาดระดับโลก 
สารสนเทศทางการตลาดระหว่างประเทศ นโยบายการตลาดระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายสายผลิตภัณฑ์และการ
ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ 
 
235325  การจัดการการขาย                             3(3-0-6) 
  (Sales Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 แนวคิดและปรัชญาของการจัดการการขาย ลักษณะของงาน
ขายและประเภทของพนักงานขาย เทคนิคการขาย การจัดองค์การ
ขาย การวางแผนในการจัดการการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การ
ก าหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย การบริหารพนักงาน
ขาย และจรรยาบรรณในการจัดการการขาย 
 
235326  การตลาดบริการ                               3(3-0-6) 
  (Service Marketing)  
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการ ผู้บริโภคกับ
การตลาดบริการ ส่วนประกอบของการตลาดบริการ กระบวนการส่ง
มอบบริการ กลยุทธ์และแนวทางการบริหารตลาดบริการ และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริการ 
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235327  การจัดการการค้าปลีก                           3(3-0-6)   
(Retailing Management) 

วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการค้าปลีก การวิเคราะห์
สถานการณ์ของค้าปลีก การวิเคราะห์ลูกค้า กลุ่มเป้าหมายและ
ข่าวสารสารสนเทศ การเลือกท าเลท่ีตั้งของกิจการ การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก การจัดการราคา การสื่อสารทางการตลาดและนโยบาย
ส่งเสริมการตลาดค้าปลีก 
 
235328  การเจรจาต่อรอง                               3(3-0-6) 
  (Negotiation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาในการเจรจาต่อรอง 
ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการ
เจรจาต่อรอง การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ ทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการ การวางกล
ยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
235329  การตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน                3(3-0-6) 
  (Community Business Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน 
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มใน
สินค้า ระบบการจัดการส าหรับธุรกิจชุมชน และบทบาทของรัฐใน
การพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน 
 
235331  การจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม           3(3-0-6) 
  (Cross-Cultural Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่ม รูปแบบการสื่อสารวัจนและอวัจนภาษาในการด าเนิน
ธุรกิจต่างวัฒนธรรม ค่านิยมในวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อแนวคิดของ
นักธุรกิจต่างวัฒนธรรม การวิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมใน
มิติต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ  
 
235332  โลจิสติกส์ทางการตลาด                       3(3-0-6) 
  (Marketing Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับโลจิสติกส์ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า การแข่งขันด้านเวลา 
การขับเคลื่อนโซ่อุปทานด้วยอุปสงค์ การจัดการโลจิสติกส์การตลาด 
วิธีการจัดการกระบวนการธุรกิจหลักและวิธีการจัดวางกระบวนการ
ให้เข้ากับความต้องการของตลาด ระดับของการให้บริการลูกค้า
และการให้บริการในระดับโลก การด าเนินงานทางโลจิสติกส์ด้วย
ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความน่าเชื่อถือและ    การรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีด ี
 
235333  การจัดกิจกรรมทางการตลาด                 3(3-0-6) 
  (Event Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 แนวคิดของการจัดกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้า รูปแบบและกลยุทธ์  การวางแผนและ
กระบวนการของการจัดกิจกรรมทางการตลาด ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การจัดท างบประมาณแยก
ตามกิจกรรม ก าหนดการของงาน การประเมินผลและการ
ประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษา 
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235334  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                      3(3-0-6) 
  (Customers Relationship Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบ กลยุทธ์การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การน าแผนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ไปปฏิบัติใช้ การรักษา
ลูกค้าปัจจุ บัน  การหาลูกค้าใหม่  และดึงลูกค้าเก่ า การสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับกลุ่มส าหรับกลุ่มพนักงานภายในกิจการ กลุ่มผู้
จ าหน่ายสินค้าและพันธมิตรทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
ระยะยาว 
 
235335  กลยุทธ์และนโยบายการตลาด                 3(3-0-6) 
  (Marketing Strategy and Policy) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การก าหนดแผนการตลาด 
การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด การใช้แบบจ าลองทาง
ธุรกิจเพื่อประมวลความรู้ เทคนิคและการวิเคราะห์ปัญหาทาง
การตลาด 
 
235336   การจัดการตราสินค้า                           3(3-0-6) 
  (Brand Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตรา
สินค้า การก าหนดต าแหน่งของตราสินค้า การออกแบบตรา
สินค้า การสร้างลักษณะเฉพาะให้กับตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า 
การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการและเครื่องมือสื่อสาร
ตราสินค้า 
 

235337   การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          3(3-0-6) 
  (Advertising and Public Relations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ อิทธิพล และ
ความส าคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้บริโภค 
กระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการและ
รายงานด้านการโฆษณาและ การประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 
235338 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก    3(3-0-6)  
            (Introduction to Retail Business) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
          ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีก ประเภทต่างๆ รูปแบบ
การค้าปลีก การจัดการของร้าน การจัดองค์กร การบริการลูกค้า 
พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าและการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน
ธุรกิจค้าปลีก ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจค้าปลีก
และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจค้าปลีก 
 
235339 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน        3(3-0-6)  
            (Merchandising Display and Store Decorations) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 

หลักในการจัดแสดงสินค้า และการตกแต่งร้าน ผลกระทบ
จากกิจกรรมดังกล่าวต่อผู้บริโภค ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดแสดงสินค้า
และการตกแต่งร้าน ท้ังในด้านแสง สี เสียง และภาพ ให้ตอบสนอง
พฤติกรรมของลูกค้าและการเอ้ือต่อการซ้ือสินค้าของลูกค้า รวมถึง
การใช้พื้นท่ีในการจัดแสดงสินค้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากท่ีสุดและ
แนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้านในอนาคต 
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235341 การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีก        3 (3-0-6)  
            (Merchandising Management for Retail Business) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้า
ปลีก  หลักการออกแบบ การพยากรณ์ การจัดซ้ือจัดหา การวางแผน 
การจัดสรร การกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง โครงสร้าง
ร้านค้า การจัดแสดงสินค้าและการขายสินค้าส าหรับร้านค้าปลีก
ประเภทต่าง ๆ 

 
235342   การตลาดทางตรง       3(3-0-6)  
            (Direct Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง กระบวนการ 
ผลกระทบกับการจัดการกลยุทธ์และยุทธวิธีในการด าเนินการ 
ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขส าหรับตลาดทางตรง 
 
235343 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก                 3(3-0-6)  
            (Retail Business Case Studies) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ การ
วิเคราะห์และการอภิปรายปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีก 

 
235344   การออกแบบและการเลือกท าเลร้านค้า     3(3-0-6)  
             (Store Location and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกท าเลท่ีตั้งและการ
ออกแบบร้านค้า ท้ังปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีก การแก้ไขปัญหาเพื่อความอยู่

รอดของร้านเกี่ยวกับท าเลท่ีตั้งท่ีมีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม 
 
235351   การจัดการการขนส่ง    3(3-0-6) 
 (Transportation Management)   
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

นโยบายการขนส่งและการจัดการการขนส่งส าหรับ       ผู้
ให้บริการการขนส่งและผู้รับบริการ บทบาทของหน่วยงาน
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่อระบบการขนส่งในประเทศ 
ประเภทการขนส่ง เทคโนโลยีการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ปัญหา
และอุปสรรคต่อการขนส่งในปัจจุบัน กฎเกณฑ์การขนส่งระหว่าง
ประเทศ สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและ
จรรยาบรรณวิชาชีพการขนส่ง 
 
235352  การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์         3(3-0-6) 
 (Inventory and Demand Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้า   
คงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ การควบคุมระดับสินค้า
คงคลัง รูปแบบการตรวจนับสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า
คงคลัง จุดส่ังซื้อและปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสม 
 
235353   โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                     3(3-0-6) 
             (International Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

ระบบโลจิสติกก์ระหว่างประเทศ การด าเนินงานขนส่ง
ระหว่างประเทศ การจัดการสินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้า การช าระ
ราคา อินโคเทอม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัย หน่วยงาน
ท่ีก ากับดูแล การขนส่งระหว่างประเทศและปัญหาการขนส่งระหว่าง
ประเทศ  
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235334  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                      3(3-0-6) 
  (Customers Relationship Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบ กลยุทธ์การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การน าแผนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ไปปฏิบัติใช้ การรักษา
ลูกค้าปัจจุบัน  การหาลูกค้าใหม่  และดึงลูกค้าเก่ า การสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับกลุ่มส าหรับกลุ่มพนักงานภายในกิจการ กลุ่มผู้
จ าหน่ายสินค้าและพันธมิตรทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
ระยะยาว 
 
235335  กลยุทธ์และนโยบายการตลาด                 3(3-0-6) 
  (Marketing Strategy and Policy) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การก าหนดแผนการตลาด 
การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด การใช้แบบจ าลองทาง
ธุรกิจเพื่อประมวลความรู้ เทคนิคและการวิเคราะห์ปัญหาทาง
การตลาด 
 
235336   การจัดการตราสินค้า                           3(3-0-6) 
  (Brand Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี ่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตรา
สินค้า การก าหนดต าแหน่งของตราสินค้า การออกแบบตรา
สินค้า การสร้างลักษณะเฉพาะให้กับตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า 
การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการและเครื่องมือสื่อสาร
ตราสินค้า 
 

235337   การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          3(3-0-6) 
  (Advertising and Public Relations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ อิทธิพล และ
ความส าคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้บริโภค 
กระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการและ
รายงานด้านการโฆษณาและ การประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 
235338 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก    3(3-0-6)  
            (Introduction to Retail Business) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 
          ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีก ประเภทต่างๆ รูปแบบ
การค้าปลีก การจัดการของร้าน การจัดองค์กร การบริการลูกค้า 
พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าและการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน
ธุรกิจค้าปลีก ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจค้าปลีก
และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจค้าปลีก 
 
235339 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน        3(3-0-6)  
            (Merchandising Display and Store Decorations) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 

หลักในการจัดแสดงสินค้า และการตกแต่งร้าน ผลกระทบ
จากกิจกรรมดังกล่าวต่อผู้บริโภค ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดแสดงสินค้า
และการตกแต่งร้าน ท้ังในด้านแสง สี เสียง และภาพ ให้ตอบสนอง
พฤติกรรมของลูกค้าและการเอื้อต่อการซ้ือสินค้าของลูกค้า รวมถึง
การใช้พื้นท่ีในการจัดแสดงสินค้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากท่ีสุดและ
แนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้านในอนาคต 
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235341 การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีก        3 (3-0-6)  
            (Merchandising Management for Retail Business) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้า
ปลีก  หลักการออกแบบ การพยากรณ์ การจัดซ้ือจัดหา การวางแผน 
การจัดสรร การกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง โครงสร้าง
ร้านค้า การจัดแสดงสินค้าและการขายสินค้าส าหรับร้านค้าปลีก
ประเภทต่าง ๆ 

 
235342   การตลาดทางตรง       3(3-0-6)  
            (Direct Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง กระบวนการ 
ผลกระทบกับการจัดการกลยุทธ์และยุทธวิธีในการด าเนินการ 
ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขส าหรับตลาดทางตรง 
 
235343 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก                 3(3-0-6)  
            (Retail Business Case Studies) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ การ
วิเคราะห์และการอภิปรายปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีก 

 
235344   การออกแบบและการเลือกท าเลร้านค้า     3(3-0-6)  
             (Store Location and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกท าเลท่ีตั้งและการ
ออกแบบร้านค้า ท้ังปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีก การแก้ไขปัญหาเพื่อความอยู่

รอดของร้านเกี่ยวกับท าเลท่ีตั้งท่ีมีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม 
 
235351   การจัดการการขนส่ง    3(3-0-6) 
 (Transportation Management)   
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

นโยบายการขนส่งและการจัดการการขนส่งส าหรับ       ผู้
ให้บริการการขนส่งและผู้รับบริการ บทบาทของหน่วยงาน
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่อระบบการขนส่งในประเทศ 
ประเภทการขนส่ง เทคโนโลยีการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ปัญหา
และอุปสรรคต่อการขนส่งในปัจจุบัน กฎเกณฑ์การขนส่งระหว่าง
ประเทศ สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและ
จรรยาบรรณวิชาชีพการขนส่ง 
 
235352  การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์         3(3-0-6) 
 (Inventory and Demand Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้า   
คงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ การควบคุมระดับสินค้า
คงคลัง รูปแบบการตรวจนับสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า
คงคลัง จุดส่ังซื้อและปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสม 
 
235353   โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                     3(3-0-6) 
             (International Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

ระบบโลจิสติกก์ระหว่างประเทศ การด าเนินงานขนส่ง
ระหว่างประเทศ การจัดการสินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้า การช าระ
ราคา อินโคเทอม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัย หน่วยงาน
ท่ีก ากับดูแล การขนส่งระหว่างประเทศและปัญหาการขนส่งระหว่าง
ประเทศ  
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235354   การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ             3(3-0-6) 
  (Business Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ และ 235202 การจัดการ 
                     การด าเนินงาน 

วิธีการจ าลองระบบงานแบบดิสครีตอีเวนท์ การสร้างและ
วิเคราะห์แบบจ าลอง การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
การจ าลองแบบปัญหาส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาระบบแถวคอย 
การผลิต การขนส่งและการกระจายสินค้า 
 
235355   ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์          3(3-0-6) 
   (Logistics Information Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวางแผนและการ
ด าเนินการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย โปรแกรมส าหรับการพยากรณ์ 
การวางแผนการผลิตรวม การจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผน
ความต้องการวัสดุ การจัดตาราง  การปฏิบัติงาน การบริหารสินค้า
คงคลัง การจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า และอื่น ๆ 
 
235356  การพยากรณ์ทางธุรกิจ                        3(3-0-6) 
  (Business Forecasting) 
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ 

การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยและอนุกรม
เวลาในการพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์ ความต้องการ
ก าลังคน การพยากรณ์ต้นทุนและรายได้และการพยากรณ์ความ
ต้องการวัตถุดิบ 
 
235357  การด าเนินงานด้านบริการ                    3(3-0-6) 
  (Service Operations) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

ลักษณะของการบริการ การตัดสินใจเลือกท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ การวางผังสถานประกอบการบริการ การออกแบบ

ระบบการบริการและการปรับปรุง เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน
และจัดการทรัพยากร การวัดผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการ
บริการ 

 
235358  การจัดการคุณภาพ                            3(3-0-6) 
             (Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ 

แนวความคิดพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุม
กระบวนการด้วยสถิติ เครื่องมือคุณภาพหลักการและองค์ประกอบ
ของการจัดการคุณภาพเชิงรวม 

 
235359  แบบจ าลองส าหรับห่วงโซ่อุปทาน           3(3-0-6) 
  (Modeling for Supply Chain) 
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ และ 235202 การจัดการ 
         การด าเนินงาน 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงปริมาณต่างๆ ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ การ
โปรแกรมเชิงเส้น การขนส่ง การจัดแถวคอยและการจ าลอง
สถานการณ์ 
 
235361 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
            (Transportation Safety and Environment) 
วิชาบังคับก่อน : 235253 การจัดการคลังสินค้าและการกระจาย 
                     สินค้า 

บทบัญญัติ และ ข้อบั ง คับทางความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการด าเนิน การด้านการขนส่งและคลังสินค้า 
การก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ ไข  การประ เ มิน
สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย กระบวนการจัดการความ
ปลอดภัยสินค้าอันตราย และเทคโนโลยีส าหรับการจัดการความ
ปลอดภัย 
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235362   เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์           3(3-0-6) 
   (Logistics and Transportation Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 235105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร ์ขนส ่ง 
ความส าคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ า
และทางท่อหลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้นและพัฒนาการด้าน
การขนส่ง 
 
235363  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน        3(3-0-6) 
            ทางโลจิสติกส์  
  (Analysis and Design of Work Systems in  
               Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน  

แ นว คิ ด แ ล ะ ก ร ะ บวนก า ร ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ง าน 
องค์ประกอบของการท างาน ระบบการท างาน การใช้แผนภูมิและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การศึกษาการท างานระบบมาตรฐาน
การท างานและการปรับปรุงระบบการท างาน วิศวกรรมมนุษย์ การ
มนุษยศาสตร์ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบการท างานและระบบ
การท างานและการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์และการออกแบบงาน
กับระบบงานต่างๆ ทางโลจิสติกส์ 

 
235371   การออกแบบและการจัดการการบริการ     3(3-0-6) 
 (Service Design and Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและหลักการของการบริการ หลักการและ
พัฒนาการการออกแบบการบริการ การคิดเชิงการออกแบบกับการ

บริการ กระบวนการและเครื่องมือในการออกการบริการ การ
ออกแบบรูปแบบธุรกิจและแผนผัง การบริการ คุณภาพการบริการ การ
จัดการก าลังการให้บริการและแนวคิดและพัฒนาใหม่ 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 
 
235373   การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต               3(3-0-6) 
  (Managing a Growing Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

นิยามและหลักการของการเติบโตของธุรกิจ โอกาสและ
ความท้าทายในการจัดการธุรกิจท่ีก าลังเติบโต รูปแบบและกลยุทธ์
การเติบโตของธุรกิจ การบริหารกระแสเงินสด องค์กรและปัญหา
ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจท่ีเติบโต การจัดการความสัมพันธ์
กับซัพพลายเออร์และลูกค้า 
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235354   การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ             3(3-0-6) 
  (Business Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ และ 235202 การจัดการ 
                     การด าเนินงาน 

วิธีการจ าลองระบบงานแบบดิสครีตอีเวนท์ การสร้างและ
วิเคราะห์แบบจ าลอง การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
การจ าลองแบบปัญหาส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาระบบแถวคอย 
การผลิต การขนส่งและการกระจายสินค้า 
 
235355   ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์          3(3-0-6) 
   (Logistics Information Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวางแผนและการ
ด าเนินการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย โปรแกรมส าหรับการพยากรณ์ 
การวางแผนการผลิตรวม การจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผน
ความต้องการวัสดุ การจัดตาราง  การปฏิบัติงาน การบริหารสินค้า
คงคลัง การจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า และอื่น ๆ 
 
235356  การพยากรณ์ทางธุรกิจ                        3(3-0-6) 
  (Business Forecasting) 
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ 

การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยและอนุกรม
เวลาในการพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์ ความต้องการ
ก าลังคน การพยากรณ์ต้นทุนและรายได้และการพยากรณ์ความ
ต้องการวัตถุดิบ 
 
235357  การด าเนินงานด้านบริการ                    3(3-0-6) 
  (Service Operations) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน 

ลักษณะของการบริการ การตัดสินใจเลือกท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ การวางผังสถานประกอบการบริการ การออกแบบ

ระบบการบริการและการปรับปรุง เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน
และจัดการทรัพยากร การวัดผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการ
บริการ 

 
235358  การจัดการคุณภาพ                            3(3-0-6) 
             (Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ 

แนวความคิดพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุม
กระบวนการด้วยสถิติ เครื่องมือคุณภาพหลักการและองค์ประกอบ
ของการจัดการคุณภาพเชิงรวม 

 
235359  แบบจ าลองส าหรับห่วงโซ่อุปทาน           3(3-0-6) 
  (Modeling for Supply Chain) 
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ และ 235202 การจัดการ 
         การด าเนินงาน 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงปริมาณต่างๆ ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ การ
โปรแกรมเชิงเส้น การขนส่ง การจัดแถวคอยและการจ าลอง
สถานการณ์ 
 
235361 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
            (Transportation Safety and Environment) 
วิชาบังคับก่อน : 235253 การจัดการคลังสินค้าและการกระจาย 
                     สินค้า 

บทบัญญัติ และข้อบั ง คับทางความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการด าเนิน การด้านการขนส่งและคลังสินค้า 
การก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ ไข  การประ เ มิน
สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย กระบวนการจัดการความ
ปลอดภัยสินค้าอันตราย และเทคโนโลยีส าหรับการจัดการความ
ปลอดภัย 
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235362   เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์           3(3-0-6) 
   (Logistics and Transportation Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 235105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร ์ขนส ่ง 
ความส าคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ า
และทางท่อหลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้นและพัฒนาการด้าน
การขนส่ง 
 
235363  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน        3(3-0-6) 
            ทางโลจิสติกส์  
  (Analysis and Design of Work Systems in  
               Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการด าเนินงาน  

แ นว คิ ด แ ล ะ ก ร ะ บ ว นก า ร ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ง าน 
องค์ประกอบของการท างาน ระบบการท างาน การใช้แผนภูมิและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การศึกษาการท างานระบบมาตรฐาน
การท างานและการปรับปรุงระบบการท างาน วิศวกรรมมนุษย์ การ
มนุษยศาสตร์ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบการท างานและระบบ
การท างานและการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์และการออกแบบงาน
กับระบบงานต่างๆ ทางโลจิสติกส์ 

 
235371   การออกแบบและการจัดการการบริการ     3(3-0-6) 
 (Service Design and Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและหลักการของการบริการ หลักการและ
พัฒนาการการออกแบบการบริการ การคิดเชิงการออกแบบกับการ

บริการ กระบวนการและเคร่ืองมือในการออกการบริการ การ
ออกแบบรูปแบบธุรกิจและแผนผัง การบริการ คุณภาพการบริการ การ
จัดการก าลังการให้บริการและแนวคิดและพัฒนาใหม่ 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 
 
235373   การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต               3(3-0-6) 
  (Managing a Growing Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

นิยามและหลักการของการเติบโตของธุรกิจ โอกาสและ
ความท้าทายในการจัดการธุรกิจท่ีก าลังเติบโต รูปแบบและกลยุทธ์
การเติบโตของธุรกิจ การบริหารกระแสเงินสด องค์กรและปัญหา
ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจท่ีเติบโต การจัดการความสัมพันธ์
กับซัพพลายเออร์และลูกค้า 
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235374  การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์                  3(3-0-6) 
  (Franchising Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและรูปแบบของแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ในฐานะท่ี
เป็นกลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ทางการเงินส าหรับ แฟรนไชส์ การ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงทางการจัดการของแฟรน
ไชส์ กฎหมายและมาตรฐานการจ้างงาน การสร้างและรักษาคุณภาพ 
การประเมินโอกาสใน การควบรวมและการเข้าซ้ือกิจการ การร่วม
ทุนและการให้สิทธิการผลิต 
 
235375  การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการ       3(3-0-6) 
             พัฒนาองค์การ 
  (Change Management and Organization   
              Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักและวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองค์การ ทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงองค์การ การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การสร้างวิสัยทัศน์และการสนับสนุนเพื่อการเปล่ียนแปลง การบริหาร
ในระยะของการเปลี่ยนแปลง การธ ารงไว้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการพัฒนาองค์การ การวินิจฉัยองค์การ การออกแบบและการ
ประเมินผลเทคนิคการพัฒนาองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การทาง
ทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพัฒนาองค์การทางโครงสร้างเทคโนโลยี 
การปรับโครงสร้างองค์การ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การออกแบบ
งานและเทคนิคการพัฒนาองค์การทางกลยุทธ์ 

 

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 
 
235377  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา              3(3-0-6) 
  (Intellectual Properties Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย และพัฒนาของธุรกิจ   แนวทางการ
ประเมินและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรมใน
ธุรกิจ หลักการการจัดการความรู้ขององค์การ หลักจริยศาสตร์ของ
การคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 
 
 
 
 
 

241 
  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

235378  การจัดการภาษี                                3(3-0-6) 
  (Tax Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาษี ประเภทของกฎหมาย
ภาษี นโยบายภาษีของรัฐบาล การวางแผนภาษี ปัญหาการหลีกเลี่ยง
ภาษีและคุณธรรมจริยธรรมในการเสียภาษ ี

 
235379  การจัดการนวัตกรรมและการจัดตั้ง          3(3-0-6) 
             หน่วยธุรกิจ 
  (Innovation Management and Corporate  
              Venturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดของนวัตกรรม ชนิดของนวัตกรรมในแต่ละ
อุตสาหกรรม กลยุทธ์นวัตกรรม ท่ีมาของนวัตกรรม  การน านวัตกรรม
สู่เชิงพาณิชย์ การออกแบบองค์การท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมภายใน
องค์การ การวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรม 
แนวคิดการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ การคัดเลือกและการประเมินหน่วย
ธุรกิจและการตอบแทนการบริหารหน่วยธุรกิจ 

 
235381 การวิเคราะห์การลงทุน                         3(3-0-6) 
             (Investment Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ลักษณะและหน้าท่ีของตลาดหลักทรัพย์ ความรู้พื้นฐาน
ของการจัดการหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน  การตัดสินใจโดยการใช้
ทฤษฎีการประเมินค่า การวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กิจการ การ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ทางทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ 
 
235382   การประกอบการทางสังคม                   3(3-0-6) 
             (Social Entrepreneurship) 
วิชาท่ีบังคับก่อน:   ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการสังคมและกิจการเพื่อสังคม 
ประเด็นท้าทายด้านสังคมในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การคิด
เชิงออกแบบเพ่ือนวัตกรรมทางสังคม แบบจ าลองรูปแบบกิจการเพื่อ
สังคมและการวางแผนกิจการเพื่อสังคม การประเมินผลกระทบทาง
สังคม การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและการเงินเบื้องต้น
ส าหรับผู้ประกอบการ การสรุปภาพรวมและอภิปรายแลกเปลี่ยน 
 
235383  ธุรกิจดิจิทัล       3(3-0-6) 

(Digital-Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           หลักการและแนวคิดของธุรกิจดิจิทัล ประเภทตัวแบบและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีพื้นฐานสนับสนุนการ
ด าเนินการการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน
ทรัพยากรขององค์การ   การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตลาดดิจิทัล
เบื้องต้น นโยบายของรัฐและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจดิจิทัล   
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235374  การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์                  3(3-0-6) 
  (Franchising Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและรูปแบบของแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ในฐานะท่ี
เป็นกลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ทางการเงินส าหรับ แฟรนไชส์ การ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงทางการจัดการของแฟรน
ไชส์ กฎหมายและมาตรฐานการจ้างงาน การสร้างและรักษาคุณภาพ 
การประเมินโอกาสใน การควบรวมและการเข้าซ้ือกิจการ การร่วม
ทุนและการให้สิทธิการผลิต 
 
235375  การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการ       3(3-0-6) 
             พัฒนาองค์การ 
  (Change Management and Organization   
              Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักและวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองค์การ ทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงองค์การ การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การสร้างวิสัยทัศน์และการสนับสนุนเพื่อการเปล่ียนแปลง การบริหาร
ในระยะของการเปลี่ยนแปลง การธ ารงไว้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการพัฒนาองค์การ การวินิจฉัยองค์การ การออกแบบและการ
ประเมินผลเทคนิคการพัฒนาองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การทาง
ทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพัฒนาองค์การทางโครงสร้างเทคโนโลยี 
การปรับโครงสร้างองค์การ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การออกแบบ
งานและเทคนิคการพัฒนาองค์การทางกลยุทธ์ 

 

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 
 
235377  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา              3(3-0-6) 
  (Intellectual Properties Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย และพัฒนาของธุรกิจ   แนวทางการ
ประเมินและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรมใน
ธุรกิจ หลักการการจัดการความรู้ขององค์การ หลักจริยศาสตร์ของ
การคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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235378  การจัดการภาษี                                3(3-0-6) 
  (Tax Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาษี ประเภทของกฎหมาย
ภาษี นโยบายภาษีของรัฐบาล การวางแผนภาษี ปัญหาการหลีกเลี่ยง
ภาษีและคุณธรรมจริยธรรมในการเสียภาษ ี

 
235379  การจัดการนวัตกรรมและการจัดตั้ง          3(3-0-6) 
             หน่วยธุรกิจ 
  (Innovation Management and Corporate  
              Venturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดของนวัตกรรม ชนิดของนวัตกรรมในแต่ละ
อุตสาหกรรม กลยุทธ์นวัตกรรม ท่ีมาของนวัตกรรม  การน านวัตกรรม
สู่เชิงพาณิชย์ การออกแบบองค์การท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมภายใน
องค์การ การวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรม 
แนวคิดการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ การคัดเลือกและการประเมินหน่วย
ธุรกิจและการตอบแทนการบริหารหน่วยธุรกิจ 

 
235381 การวิเคราะห์การลงทุน                         3(3-0-6) 
             (Investment Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ลักษณะและหน้าท่ีของตลาดหลักทรัพย์ ความรู้พื้นฐาน
ของการจัดการหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน  การตัดสินใจโดยการใช้
ทฤษฎีการประเมินค่า การวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กิจการ การ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ทางทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ 
 
235382   การประกอบการทางสังคม                   3(3-0-6) 
             (Social Entrepreneurship) 
วิชาท่ีบังคับก่อน:   ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการสังคมและกิจการเพื่อสังคม 
ประเด็นท้าทายด้านสังคมในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การคิด
เชิงออกแบบเพ่ือนวัตกรรมทางสังคม แบบจ าลองรูปแบบกิจการเพื่อ
สังคมและการวางแผนกิจการเพื่อสังคม การประเมินผลกระทบทาง
สังคม การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและการเงินเบื้องต้น
ส าหรับผู้ประกอบการ การสรุปภาพรวมและอภิปรายแลกเปลี่ยน 
 
235383  ธุรกิจดิจิทัล       3(3-0-6) 

(Digital-Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           หลักการและแนวคิดของธุรกิจดิจิทัล ประเภทตัวแบบและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีพื้นฐานสนับสนุนการ
ด าเนินการการแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน
ทรัพยากรขององค์การ   การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตลาดดิจิทัล
เบื้องต้น นโยบายของรัฐและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจดิจิทัล   
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235391  เตรียมสหกิจศึกษา                             1(1-0-2) 
  (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งานอาชีพและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารคุณภาพ เทคนิค
การน าเสนอโครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
 
235401   การจัดการนวัตกรรม                           3(3-0-6) 
  (Innovation Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและกระบวนการของการสร้างนวัตกรรม ประเภท
ของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรม ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและโลกาภิวัตน์ต่อนวัตกรรม นวัตกรรมกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม       การ
จัดการความรู้  และการใช้ทรัพยากรในองค์การเพื่อการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

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 ะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การในการแข่งขัน เทคนิคและ
วิธีการก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การจัดการเชิงกลยุทธ์
ท่ี มี ป ร ะ สิท ธิ ผล  ก า รป รับตั ว ขอ ง ธุ ร กิ จ และ ผู้บ ริ ห า ร เ มื่ อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
 
235403  การศึกษาอิสระ                                 3(3-0-6) 
  (Independent Studies) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การจัดการ ตามความสนใจของนักศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้สอน 
 
235404  โครงการการจดัการ                            3(0-6-3) 
  (Project in Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การพัฒนาโครงการทางด้านการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ ได้แก่ 
โครงการด้านการจัดการการตลาด หรือ โครงการด้านการจัดการโลจิ
สติกส์ หรือ โครงการด้านการประกอบการ 
 
 
 
 

243 
  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

235405  สัมมนาการจัดการ                               2(2-0-4) 
 (Seminar in Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือ
พัฒนาการและความท้าทายใหม่ของการจัดการสมัยใหม่ และหัวข้อ 
ท่ีเกี่ยวข้อง และด าเนินการจัดสัมมนา ภายใต้การควบคุมแนะน าจาก
อาจารย์ผู้สอน 
 
235491  สหกิจศึกษา 1                                8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และรายวิชา 235391  
                    เตรียมสหกิจศึกษา  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การเรียน สหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 

 
235492  สหกิจศึกษา 2                                8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และรายวิชา 235491  
                    สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค

การเรียน สหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
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235391  เตรียมสหกิจศึกษา                             1(1-0-2) 
  (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งานอาชีพและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารคุณภาพ เทคนิค
การน าเสนอโครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
 
235401   การจัดการนวัตกรรม                           3(3-0-6) 
  (Innovation Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและกระบวนการของการสร้างนวัตกรรม ประเภท
ของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรม ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและโลกาภิวัตน์ต่อนวัตกรรม นวัตกรรมกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม       การ
จัดการความรู้ และการใช้ทรัพยากรในองค์การเพื่อการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

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 ะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การในการแข่งขัน เทคนิคและ
วิธีการก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การจัดการเชิงกลยุทธ์
ท่ี มี ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล  ก า รปรั บตั ว ขอ ง ธุ ร กิ จ และผู้ บ ริ ห า ร เ มื่ อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
 
235403  การศึกษาอิสระ                                 3(3-0-6) 
  (Independent Studies) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การจัดการ ตามความสนใจของนักศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้สอน 
 
235404  โครงการการจดัการ                            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 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือ
พัฒนาการและความท้าทายใหม่ของการจัดการสมัยใหม่ และหัวข้อ 
ท่ีเกี่ยวข้อง และด าเนินการจัดสัมมนา ภายใต้การควบคุมแนะน าจาก
อาจารย์ผู้สอน 
 
235491  สหกิจศึกษา 1                                8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และรายวิชา 235391  
                    เตรียมสหกิจศึกษา  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การเรียน สหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 

 
235492  สหกิจศึกษา 2                                8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และรายวิชา 235491  
                    สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค

การเรียน สหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 

 
 



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 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท : 0 4422 4152-3 
โทรสาร : 0 4422 4150  
Website : http://iat.sut.ac.th/2013/
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

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

ชื่อปริญญา 
  ชื่อเต็ม (ไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
   ชื่อย่อ (ไทย)  :   วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Science (Crop Production Technology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Crop Production Technology) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

เป็นนักวิชาการทางด้านการผลิตพืช ท่ีสามารถใช้และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ มีความรู้ในการบริหารและ
จัดการฟาร์มผลิตพืช และมีทักษะพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
วิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช จัดแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นหมวดวิชาท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้า และด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข วิชาในหมวดน้ีแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหศาสตร์ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

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

ชื่อปริญญา 
  ชื่อเต็ม (ไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
   ชื่อย่อ (ไทย)  :   วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Science (Crop Production Technology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Crop Production Technology) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

เป็นนักวิชาการทางด้านการผลิตพืช ท่ีสามารถใช้และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ มีความรู้ในการบริหารและ
จัดการฟาร์มผลิตพืช และมีทักษะพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
วิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช จัดแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นหมวดวิชาท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้า และด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข วิชาในหมวดน้ีแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหศาสตร์ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  เป็นหมวดวิชาท่ีจะช่วยสร้างพื้นฐานของความเป็นนักวิชาการทางด้านพืชศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชรวมถึง
ความสามารถในการจัดการและบริหารฟาร์มในฐานะผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ 

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เช่น วิชาเคมีอินทรีย์ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ เคมีพ้ืนฐาน 1 แคลคูลัสพ้ืนฐาน หลักชีววิทยา 1 ชีววิทยา
ของพืช พันธุศาสตร์ ฟิสิกส์ทั่วไป จุลชีววิทยา ชีวเคมี เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การจัดการธุรกิจฟาร์ม ปฐมนิเทศการเกษตร เป็นต้น 

     2.2 กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ เช่น การผลิตพืชเบื้องต้น ฝึกงานการผลิตพืช สรีรวิทยาการผลิตพืช ดินและการจัดการดิน แมลง สัตว์
ศัตรูพืช และการป้องกันก าจัด โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การขยายพันธุ์พืช การจัดการธาตุอาหาร
พืชและปุ๋ย โรคพืชและการป้องกันก าจัด เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น  

     2.3 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ 2 กลุ่มวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามความถนัดหรือความสนใจท่ีจะไปประกอบ
อาชีพ หรือศึกษาต่อ ได้แก่  
                             ก. การบริหารงานฟาร์มและธุรกิจการผลิตพืช 

   ข. เทคโนโลยีการผลิตพืช  
       2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในฐานะพนักงานเพื่อสร้างทักษะในการ

ท างานและการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีพื้นฐานความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์  มีความสนใจวิชาทางด้านชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา พืชศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ สามารถปฏิบัติงาน ได้ท้ังในสภาพ
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม รักและสนใจที่จะท างานกับพืช 
 
โครงสร้างหลักสูตร        177   หน่วยกิต 

    1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              38    หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    15 หน่วยกิต 
  2. กลุ่มวิชาภาษา   15    หน่วยกิต 

 3. กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก             8    หน่วยกิต 
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 2)  หมวดวิชาเฉพาะ            131   หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     63       หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ       47       หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ      12       หน่วยกิต  

  - กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา          9       หน่วยกิต    
           3)  หมวดวิชาเลือกเสรี               8    หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

1) งานราชการ : ได้แก่ เป็นนักวิชาการและนักวิจัยในด้านการเกษตรหรือเป็นครูอาจารย์ ในสถาบันท่ีมีการสอนทางด้านพืชศาสตร์หรือ          
การผลิตพืช 

2) งานเอกชน : ได้แก่ เป็นนักวิชาการ ผู้ควบคุมการผลิตหรือพนักงานขายในบริษัทท่ีผลิตพืชเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยและสารเคมีเกษตร 
รวมถึงงานทุกประเภทท่ีต้องการพนักงานวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต 

3) ประกอบอาชีพส่วนตัว : เป็นเจ้าของธุรกิจด้านการผลิตพืช เช่น  กล้วยไม้  ไม้ตัดดอก พืชไร่เศรษฐกิจ ไม้ผล เป็นต้น 
4) การศึกษาต่อ : สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรีได้ในทุกสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน) หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง  

(โรคพืชวิทยา กฏีวิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น) ในทุกสถาบันท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 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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2. หมวดวิชาเฉพาะ  เป็นหมวดวิชาท่ีจะช่วยสร้างพื้นฐานของความเป็นนักวิชาการทางด้านพืชศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชรวมถึง
ความสามารถในการจัดการและบริหารฟาร์มในฐานะผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ 

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เช่น วิชาเคมีอินทรีย์ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ เคมีพ้ืนฐาน 1 แคลคูลัสพ้ืนฐาน หลักชีววิทยา 1 ชีววิทยา
ของพืช พันธุศาสตร์ ฟิสิกส์ทั่วไป จุลชีววิทยา ชีวเคมี เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การจัดการธุรกิจฟาร์ม ปฐมนิเทศการเกษตร เป็นต้น 

     2.2 กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ เช่น การผลิตพืชเบื้องต้น ฝึกงานการผลิตพืช สรีรวิทยาการผลิตพืช ดินและการจัดการดิน แมลง สัตว์
ศัตรูพืช และการป้องกันก าจัด โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การขยายพันธุ์พืช การจัดการธาตุอาหาร
พืชและปุ๋ย โรคพืชและการป้องกันก าจัด เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น  

     2.3 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ 2 กลุ่มวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามความถนัดหรือความสนใจท่ีจะไปประกอบ
อาชีพ หรือศึกษาต่อ ได้แก่  
                             ก. การบริหารงานฟาร์มและธุรกิจการผลิตพืช 

   ข. เทคโนโลยีการผลิตพืช  
       2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในฐานะพนักงานเพื่อสร้างทักษะในการ

ท างานและการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีพื้นฐานความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์  มีความสนใจวิชาทางด้านชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา พืชศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ สามารถปฏิบัติงาน ได้ท้ังในสภาพ
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม รักและสนใจที่จะท างานกับพืช 
 
โครงสร้างหลักสูตร        177   หน่วยกิต 

    1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              38    หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    15 หน่วยกิต 
  2. กลุ่มวิชาภาษา   15    หน่วยกิต 

 3. กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก             8    หน่วยกิต 
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 2)  หมวดวิชาเฉพาะ            131   หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     63       หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ       47       หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ      12       หน่วยกิต  

  - กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา          9       หน่วยกิต    
           3)  หมวดวิชาเลือกเสรี               8    หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

1) งานราชการ : ได้แก่ เป็นนักวิชาการและนักวิจัยในด้านการเกษตรหรือเป็นครูอาจารย์ ในสถาบันท่ีมีการสอนทางด้านพืชศาสตร์หรือ          
การผลิตพืช 

2) งานเอกชน : ได้แก่ เป็นนักวิชาการ ผู้ควบคุมการผลิตหรือพนักงานขายในบริษัทท่ีผลิตพืชเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยและสารเคมีเกษตร 
รวมถึงงานทุกประเภทท่ีต้องการพนักงานวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต 

3) ประกอบอาชีพส่วนตัว : เป็นเจ้าของธุรกิจด้านการผลิตพืช เช่น  กล้วยไม้  ไม้ตัดดอก พืชไร่เศรษฐกิจ ไม้ผล เป็นต้น 
4) การศึกษาต่อ : สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรีได้ในทุกสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน) หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง  

(โรคพืชวิทยา กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น) ในทุกสถาบันท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 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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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4 202201 ทักษะชีวิต 3 102105 เคมีอินทรีย์ 3 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1 1 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม   3 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 322102 การผลิตพืชเบื้องต้น 1 108201 จุลชีววิทยา 4 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 103109  แคลคูลัสพื้นฐาน 4 108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 202108 การรู้ดิจิทัล 2 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 301102  การเขียนเชิงวิชาการ 1 322103 ฝึกงานการผลิตพืช 1 1 
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร 1   322101 สถิติเบื้องต้นส าหรับการเกษตร 3 

รวม 15 รวม 15 รวม 15 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

109201 ชีวเคมี 4 322201 สถิติส าหรับการทดลองทาง 3 104203 พันธุศาสตร์ 4 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1            การเกษตร  322351 โรคพืชและการป้องกันก าจัด 3 
104103 ชีววิทยาของพืช 3 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 

           วิชาการ 
3 322242 ภูมิอากาศและการชลประทานส าหรับการ       

           ผลิตพืช 
3 

104104 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืช 1 322211 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป            4 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 322241 ดินและการจัดการ 3 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
205210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 322261 จักรกลการเกษตรส าหรับ 3   
202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2            การผลิตพืช    
  202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)    

รวม 17 รวม 17 รวม 15 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

322481 ปัญหาพิเศษ 3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์      3 322313 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3 
322301 การค้นคว้าและการเขียนทาง 2            เฉพาะ  213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 
           วิทยาศาสตร์  322303 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 4 322304 โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1 2 
322361 วัชพืชและการป้องกันก าจัด            3 322311 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 322302 ฝึกงานการผลิตพืช 2 1 
322314 การขยายพันธุ์พืช 3 322251 แมลง สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกัน 3 304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3 
322341 การจัดการธาตุอาหารพืชและปุ๋ย 2           ก าจัด  205211 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 3 
xxxxxx  วิชาเลือกวิชาชีพ (1) 2 XXXXXX  วิชาเลือกวิชาชีพ (2) 2 xxxxxx  วิชาเลือกวิชาชีพ (4) 2 
  xxxxxx  วิชาเลือกวิชาชีพ (3)            2   

รวม 15 รวม 17                               รวม 17 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

xxxxxx  วิชาเลือกวิชาชีพ (5) 2 312491 สหกิจศึกษา 8 xxxxxx  วิชาเลือกเสรี (2) 3 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี (1) 3   xxxxxx  วิชาเลือกเสรี (3) 2 
312490 เตรียมสหกิจศึกษา 1   xxxxxx  วิชาเลือกวิชาชีพ (6) 2 
322410 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 2   322482 สัมมนา  1 
303320 หลักการผลิตสัตว์ 3   202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2     
202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2     

รวม 15 รวม 8  11 
                                                                                                                                  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 177 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 

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

 
ชื่อปริญญา 
 

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

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

เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงการจัดการเลี้ยงดูและการตลาด  การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์
สัตว์  ค านวณสูตรอาหารสัตว์  ซ่ึงกระท าในฐานะนักวิชาการ  ควบคู่กับการปฏิบัติ  ผู้จบสาขาวิชาน้ีเหมาะท่ีจะเป็นสัตวบาล  ท่ีปรึกษาทางการค้า        
ท่ีเกี่ยวข้องกับสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นนักการตลาดอาหารสัตว์  ฯลฯ 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

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

ฐานะนักวิทยาศาสตร์  และมีความสามารถที่จะเรียนรู้ต่อยอดในวิชาชีพต่อไป 
4. กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิชาการผลิตสัตว์ท่ีเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ สุกร โค และปลา เป็นต้น ท้ังนี้รวม

ไปถึงวิชาท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ โรคสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์ ท้ังนี้โดย
เน้นหนักการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต การจัดการที่เป็นระบบอุตสาหกรรมและการส่งออก 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4 202201 ทักษะชีวิต 3 102105 เคมีอินทรีย์ 3 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1 1 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม   3 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 322102 การผลิตพืชเบื้องต้น 1 108201 จุลชีววิทยา 4 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 103109  แคลคูลัสพื้นฐาน 4 108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 202108 การรู้ดิจิทัล 2 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 301102  การเขียนเชิงวิชาการ 1 322103 ฝึกงานการผลิตพืช 1 1 
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร 1   322101 สถิติเบื้องต้นส าหรับการเกษตร 3 

รวม 15 รวม 15 รวม 15 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

109201 ชีวเคมี 4 322201 สถิติส าหรับการทดลองทาง 3 104203 พันธุศาสตร์ 4 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1            การเกษตร  322351 โรคพืชและการป้องกันก าจัด 3 
104103 ชีววิทยาของพืช 3 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 

           วิชาการ 
3 322242 ภูมิอากาศและการชลประทานส าหรับการ       

           ผลิตพืช 
3 

104104 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืช 1 322211 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป            4 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 322241 ดินและการจัดการ 3 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
205210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 322261 จักรกลการเกษตรส าหรับ 3   
202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2            การผลิตพืช    
  202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)    

รวม 17 รวม 17 รวม 15 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

322481 ปัญหาพิเศษ 3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์      3 322313 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3 
322301 การค้นคว้าและการเขียนทาง 2            เฉพาะ  213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 
           วิทยาศาสตร์  322303 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 4 322304 โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1 2 
322361 วัชพืชและการป้องกันก าจัด            3 322311 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 322302 ฝึกงานการผลิตพืช 2 1 
322314 การขยายพันธุ์พืช 3 322251 แมลง สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกัน 3 304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3 
322341 การจัดการธาตุอาหารพืชและปุ๋ย 2           ก าจัด  205211 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 3 
xxxxxx  วิชาเลือกวิชาชีพ (1) 2 XXXXXX  วิชาเลือกวิชาชีพ (2) 2 xxxxxx  วิชาเลือกวิชาชีพ (4) 2 
  xxxxxx  วิชาเลือกวิชาชีพ (3)            2   

รวม 15 รวม 17                               รวม 17 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิต 

xxxxxx  วิชาเลือกวิชาชีพ (5) 2 312491 สหกิจศึกษา 8 xxxxxx  วิชาเลือกเสรี (2) 3 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี (1) 3   xxxxxx  วิชาเลือกเสรี (3) 2 
312490 เตรียมสหกิจศึกษา 1   xxxxxx  วิชาเลือกวิชาชีพ (6) 2 
322410 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 2   322482 สัมมนา  1 
303320 หลักการผลิตสัตว์ 3   202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2     
202xxx ศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2     

รวม 15 รวม 8  11 
                                                                                                                                  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 177 หน่วยกิต 

251 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 

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

 
ชื่อปริญญา 
 

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

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

เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงการจัดการเลี้ยงดูและการตลาด  การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์
สัตว์  ค านวณสูตรอาหารสัตว์  ซ่ึงกระท าในฐานะนักวิชาการ  ควบคู่กับการปฏิบัติ  ผู้จบสาขาวิชาน้ีเหมาะท่ีจะเป็นสัตวบาล  ท่ีปรึกษาทางการค้า        
ท่ีเกี่ยวข้องกับสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นนักการตลาดอาหารสัตว์  ฯลฯ 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

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

ฐานะนักวิทยาศาสตร์  และมีความสามารถที่จะเรียนรู้ต่อยอดในวิชาชีพต่อไป 
4. กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิชาการผลิตสัตว์ท่ีเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ สุกร โค และปลา เป็นต้น ท้ังนี้รวม

ไปถึงวิชาท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ โรคสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์ ท้ังนี้โดย
เน้นหนักการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต การจัดการที่เป็นระบบอุตสาหกรรมและการส่งออก 
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
ผู้สมัครควรมีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเคมี และชีววิทยา และท่ีส าคัญควรมีใจรักในการเลี้ยงสัตว์ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า 183  หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า       38      หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป               15  หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาภาษา              15  หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก         8  หน่วยกิต  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 145      หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  57  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ  59  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ  12  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา     9  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า    8  หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

1. ตลาดแรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาขาวิชาน้ี ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าเน้ือสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซ่ึงขยายการผลิต
ออกไปถึงต่างประเทศ ต าแหน่งงานมีต้ังแต่ ผู้จัดการฟาร์ม หรือหัวหน้าฝ่ายผลิตไปจนถึงนักวิชาการ สัตวบาลประจ าฟาร์ม 

2. กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการขาย โดยเฉพาะอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และมักจะรวมไปถึงให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่ลูกค้าด้วย 

3. งานราชการ ได้แก่ เป็นนักวิชาการในกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ หรือนักวิจัยทางด้านการผลิตสัตว์ 
รวมถึงงานในภาคราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4. ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปิดกิจการขายอาหารและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ท าธุรกิจสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 โทรศัพท์ 0 4422 4378    
 โทรสาร 0 4422 4376  
 Website : http://iat.sut.ac.th/2013/animal       : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
1)  กลุ่มวิชาเลือกสัตวศาสตร์ ส าหรับนักศึกษารหัส B60xxxxx เป็นต้นไป 

 ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่  3 
ปีท่ี 1 102111  เคมีพื้นฐาน 1 4 102113  เคมีพื้นฐาน 2                             4  102105  เคมีอินทรีย์         3 

 102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1                     1  102114  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2                      1  102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
 104101  หลักชีววิทยา 1                4  103109  แคลคูลัสพื้นฐาน 4 105103  ฟิสิกส์ทั่วไป 4 
 104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 202108  การรู้ดิจิทัล 2 105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                       1  
 202201  ทักษะชีวิต 3 202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1  108201  จุลชีววิทยา                   4   
 213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                  1  
 301101  ปฐมนิเทศการเกษตร     1 301102  การเขียนเชิงวิชาการ                      1* 323171  การปฏิบัติงานฟาร์ม 3* 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 

รวม                                           17                                              16                                           19 
ปีท่ี 2 202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 103104  สถิติเบื้องต้น  3 104203 พันธุศาสตร์                          4 
 104108  หลักชีววิทยา 2                      4 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
 104109  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2              1 213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3  213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 
 109201  ชีวเคมี 4  205211  การจัดการธุรกิจฟาร์ม          3  323211  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1 3 
 109204  ปฏิบัติการชีวเคมี                      1 302212  หลักการผลิตพืช     3* 323212  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ 1 
 205210  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                    3 323251  ระบบการผลิตสัตว์ 3              สรีรวิทยาของสัตว์   1       
     วิชาเลือกเสรี (1) 3 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 

รวม                                           16                                              18  19 
ปีท่ี 3 213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3  323315  สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ 4* 205225  การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร 3 

 323313  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2 3 323323  โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง 3 323343  การผลิตสัตว์น้ า   3* 
 323314  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2  1 323324  ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 2 1 323344  การผลิตโค                     4* 
 323321  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 3 323341  การผลิตสัตว์ปีก 3* 323352  สถิติเพื่อการทดลองทางสัตว์      3* 
 323322  ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์1 1 323342  การผลิตสุกร                    3* 323381  การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 1* 
 323353  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย         4* วิชาเลือกเสรี (2) 2 323490  เตรียมสหกิจศึกษา 1 
 วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2   วิชาเลือกเสรี (3) 3 

รวม                                           17                                              16                                             18 
ปีท่ี 4 323491  สหกิจศึกษา 1 8 323431  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3 323457 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทางด้านการผลิตสัตว์ 3 

   323432  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์          1 วิชาบังคับเลือกสัตวศาสตร์ (2) 3 
   323482  สัมมนา 1* วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 
   323485  ปัญหาพิเศษ 3*   
   วิชาบังคับเลือกสัตวศาสตร์ (1) 3   

รวม            8                                           11                                            8 

*   มีปฏิบัติการ 
หน่วยกิตรวม   183   หน่วยกิต 
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
ผู้สมัครควรมีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเคมี และชีววิทยา และท่ีส าคัญควรมีใจรักในการเลี้ยงสัตว์ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่นอ้ยกว่า 183  หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า       38      หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป               15  หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาภาษา              15  หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก         8  หน่วยกิต  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 145      หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  57  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ  59  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ  12  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา     9  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า    8  หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

1. ตลาดแรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาขาวิชาน้ี ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าเน้ือสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซ่ึงขยายการผลิต
ออกไปถึงต่างประเทศ ต าแหน่งงานมีต้ังแต่ ผู้จัดการฟาร์ม หรือหัวหน้าฝ่ายผลิตไปจนถึงนักวิชาการ สัตวบาลประจ าฟาร์ม 

2. กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการขาย โดยเฉพาะอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และมักจะรวมไปถึงให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่ลูกค้าด้วย 

3. งานราชการ ได้แก่ เป็นนักวิชาการในกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ หรือนักวิจัยทางด้านการผลิตสัตว์ 
รวมถึงงานในภาคราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4. ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปิดกิจการขายอาหารและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ท าธุรกิจสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 โทรศัพท์ 0 4422 4378    
 โทรสาร 0 4422 4376  
 Website : http://iat.sut.ac.th/2013/animal       : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
1)  กลุ่มวิชาเลือกสัตวศาสตร์ ส าหรับนักศึกษารหัส B60xxxxx เป็นต้นไป 

 ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่  3 
ปีท่ี 1 102111  เคมีพื้นฐาน 1 4 102113  เคมีพื้นฐาน 2                             4  102105  เคมีอินทรีย์         3 

 102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1                     1  102114  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2                      1  102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
 104101  หลักชีววิทยา 1                4  103109  แคลคูลัสพื้นฐาน 4 105103  ฟิสิกส์ทั่วไป 4 
 104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 202108  การรู้ดิจิทัล 2 105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                       1  
 202201  ทักษะชีวิต 3 202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1  108201  จุลชีววิทยา                   4   
 213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                  1  
 301101  ปฐมนิเทศการเกษตร     1 301102  การเขียนเชิงวิชาการ                      1* 323171  การปฏิบัติงานฟาร์ม 3* 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 

รวม                                           17                                              16                                           19 
ปีท่ี 2 202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 103104  สถิติเบื้องต้น  3 104203 พันธุศาสตร์                          4 
 104108  หลักชีววิทยา 2                      4 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
 104109  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2              1 213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3  213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 
 109201  ชีวเคมี 4  205211  การจัดการธุรกิจฟาร์ม          3  323211  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1 3 
 109204  ปฏิบัติการชีวเคมี                      1 302212  หลักการผลิตพืช     3* 323212  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ 1 
 205210  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                    3 323251  ระบบการผลิตสัตว์ 3              สรีรวิทยาของสัตว์   1       
     วิชาเลือกเสรี (1) 3 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 

รวม                                           16                                              18  19 
ปีท่ี 3 213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3  323315  สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ 4* 205225  การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร 3 

 323313  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2 3 323323  โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง 3 323343  การผลิตสัตว์น้ า   3* 
 323314  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2  1 323324  ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 2 1 323344  การผลิตโค                     4* 
 323321  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 3 323341  การผลิตสัตว์ปีก 3* 323352  สถิติเพื่อการทดลองทางสัตว์      3* 
 323322  ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์1 1 323342  การผลิตสุกร                    3* 323381  การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 1* 
 323353  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย         4* วิชาเลือกเสรี (2) 2 323490  เตรียมสหกิจศึกษา 1 
 วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2   วิชาเลือกเสรี (3) 3 

รวม                                           17                                              16                                             18 
ปีท่ี 4 323491  สหกิจศึกษา 1 8 323431  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3 323457 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทางด้านการผลิตสัตว์ 3 

   323432  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์          1 วิชาบังคับเลือกสัตวศาสตร์ (2) 3 
   323482  สัมมนา 1* วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 
   323485  ปัญหาพิเศษ 3*   
   วิชาบังคับเลือกสัตวศาสตร์ (1) 3   

รวม            8                                           11                                            8 

*   มีปฏิบัติการ 
หน่วยกิตรวม   183   หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
2) กลุ่มวิชาเลือกอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ ส าหรับนักศึกษารหัส B60xxxxx เป็นต้นไป 

 ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่  3 
ปีท่ี 1 102111  เคมีพื้นฐาน 1 4 102113  เคมีพื้นฐาน 2                             4  102105  เคมีอินทรีย์         3 

 102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1                     1  102114  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2                      1  102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
 104101  หลักชีววิทยา 1                4  103109  แคลคูลัสพื้นฐาน 4 105103  ฟิสิกส์ทั่วไป 4 
 104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 202108  การรู้ดิจิทัล 2 105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                       1  
 202201  ทักษะชีวิต 3 202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1  108201  จุลชีววิทยา                   4   
 213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                  1  
 301101  ปฐมนิเทศการเกษตร     1 301102  การเขียนเชิงวิชาการ                      1* 323171  การปฏิบัติงานฟาร์ม 3* 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 

รวม                                           17                                              16                                           19 
ปีท่ี 2 202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 103104  สถิติเบื้องต้น  3 104203  พันธุศาสตร์                          4 
 104108  หลักชีววิทยา 2                      4 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
 104109  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2              1 213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3  213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 
 109201  ชีวเคมี 4  205211  การจัดการธุรกิจฟาร์ม          3  323211  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์   1 3 
 109204  ปฏิบัติการชีวเคมี                      1 302212  หลักการผลิตพืช     3* 323212  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ 1 
 205210  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                    3 323251  ระบบการผลิตสัตว์ 3              สรีรวิทยาของสัตว์   1       
     วิชาเลือกเสรี (1) 3 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 

รวม                                           16                                              18  19 
ปีท่ี 3 213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3  323315  สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ 4* 205225  การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร 3 

 323313  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2 3 323323  โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง 3 323343  การผลิตสัตว์น้ า   3* 
 323314  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2       1 323324  ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 2 1 323344  การผลิตโค                     4* 
 323321  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 3 323341  การผลิตสัตว์ปีก 3* 323352  สถิติเพื่อการทดลองทางสัตว์      3* 
 323322  ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์1 1 323342  การผลิตสุกร                    3* 323381  การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 1* 
 323353  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย         4* วิชาเลือกเสรี (2) 2 วิชาเลือกเสรี (3) 3 
 วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2     

รวม                                           17                                              16                                             17 
ปีท่ี 4 323431  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3 323491  สหกิจศึกษา 1 8 323456  การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการผลิต

สัตว์ 
3* 

 323432  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 1   323457  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทางด้านการผลิต
สัตว์ 

3 

 323482  สัมมนา   1*   วิชาบังคับเลือกอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ (2) 3* 
 323490  เตรียมสหกิจศึกษา 1   วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 
 วิชาบังคับเลือกอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ (1) 3*     

รวม            9                                           8                                            11 

*   มีปฏิบัติการ   
หน่วยกิตรวม   183   หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
  ภาษาอังกฤษ 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 

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

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่และการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ตลอดจน
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการในระบบอุตสาหกรรมและการตลาดด้วย 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

เป็นสาขาวิชาท่ีต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ดังต่อไปน้ี 
1.  จุลชีววิทยาอาหาร   ศึกษาจุลินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ท าให้อาหารเป็นพิษ การตรวจสอบและจ าแนกจุลินทรีย์ท่ีมีอยู่

ในอาหาร การใช้จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในการแปรรูปและถนอมอาหาร และมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตภัณฑ์ 
2.  เคมีอาหาร ศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อัน

เน่ืองจากกระบวนการแปรรูป ศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและสารอาหาร
ตลอดจนสารพิษตกค้างในอาหาร  



254 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
2) กลุ่มวิชาเลือกอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ ส าหรับนักศึกษารหัส B60xxxxx เป็นต้นไป 

 ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่  3 
ปีท่ี 1 102111  เคมีพื้นฐาน 1 4 102113  เคมีพื้นฐาน 2                             4  102105  เคมีอินทรีย์         3 

 102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1                     1  102114  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2                      1  102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
 104101  หลักชีววิทยา 1                4  103109  แคลคูลัสพื้นฐาน 4 105103  ฟิสิกส์ทั่วไป 4 
 104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 202108  การรู้ดิจิทัล 2 105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                       1  
 202201  ทักษะชีวิต 3 202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1  108201  จุลชีววิทยา                   4   
 213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                  1  
 301101  ปฐมนิเทศการเกษตร     1 301102  การเขียนเชิงวิชาการ                      1* 323171  การปฏิบัติงานฟาร์ม 3* 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 

รวม                                           17                                              16                                           19 
ปีท่ี 2 202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 103104  สถิติเบื้องต้น  3 104203  พันธุศาสตร์                          4 
 104108  หลักชีววิทยา 2                      4 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
 104109  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2              1 213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3  213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 
 109201  ชีวเคมี 4  205211  การจัดการธุรกิจฟาร์ม          3  323211  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์   1 3 
 109204  ปฏิบัติการชีวเคมี                      1 302212  หลักการผลิตพืช     3* 323212  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ 1 
 205210  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                    3 323251  ระบบการผลิตสัตว์ 3              สรีรวิทยาของสัตว์   1       
     วิชาเลือกเสรี (1) 3 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 

รวม                                           16                                              18  19 
ปีท่ี 3 213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3  323315  สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ 4* 205225  การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร 3 

 323313  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2 3 323323  โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง 3 323343  การผลิตสัตว์น้ า   3* 
 323314  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2       1 323324  ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 2 1 323344  การผลิตโค                     4* 
 323321  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 3 323341  การผลิตสัตว์ปีก 3* 323352  สถิติเพื่อการทดลองทางสัตว์      3* 
 323322  ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์1 1 323342  การผลิตสุกร                    3* 323381  การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 1* 
 323353  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย         4* วิชาเลือกเสรี (2) 2 วิชาเลือกเสรี (3) 3 
 วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2     

รวม                                           17                                              16                                             17 
ปีท่ี 4 323431  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3 323491  สหกิจศึกษา 1 8 323456  การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการผลิต

สัตว์ 
3* 

 323432  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 1   323457  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทางด้านการผลิต
สัตว์ 

3 

 323482  สัมมนา   1*   วิชาบังคับเลือกอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ (2) 3* 
 323490  เตรียมสหกิจศึกษา 1   วิชาเลือกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 
 วิชาบังคับเลือกอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ (1) 3*     

รวม            9                                           8                                            11 

*   มีปฏิบัติการ   
หน่วยกิตรวม   183   หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
  ภาษาอังกฤษ 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 

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

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่และการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ตลอดจน
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการในระบบอุตสาหกรรมและการตลาดด้วย 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

เป็นสาขาวิชาท่ีต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ดังต่อไปน้ี 
1.  จุลชีววิทยาอาหาร   ศึกษาจุลินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ท าให้อาหารเป็นพิษ การตรวจสอบและจ าแนกจุลินทรีย์ท่ีมีอยู่

ในอาหาร การใช้จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในการแปรรูปและถนอมอาหาร และมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตภัณฑ์ 
2.  เคมีอาหาร ศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อัน

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

4.  วิศวกรรมอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร ศึกษาสมดุลมวล  สมดุลพลังงาน การไหลของของไหล 
กระบวนการแยก การถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวล  ตลอดจนปฏิบัติการเฉพาะหน่วยของการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 

5.  การควบคุมและประกันคุณภาพ ศึกษาวิธีการตรวจวัดคุณภาพ และมาตรฐานท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ การจัดระบบการประกันคุณภาพ และการวางแผนการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

6.  การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดองค์กรของอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตและผลก าไร  การวางแผนการผลิต  การควบคุมและการเพิ่มผลผลิต  การจัดการสินค้าคงคลัง แรงงานสัมพันธ์  การจัดการเรื่องความ
ปลอดภัย  และการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร กฏหมายเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

7.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด ศึกษานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อาหาร การวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้าง
สูตรอาหาร การทดสอบตลาด การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค การด าเนินกลยุทธทางการตลาด และการจัด
โครงสร้างสายงานด้านการตลาด 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

นักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา 
และฟิสิกส์) เป็นอย่างดี ควรมีผลการเรียนวิชาเหล่าน้ีสูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยคือ C+ ขึ้นไป นอกจากน้ีผู้สมัครควรมีผลการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับดี 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  170 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      38 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป      15 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษา      15   หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก        8 หน่วยกิต 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ     124 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     55       หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ       47       หน่วยกิต 
  - กลุ่มการวิจัย       6 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ       7   หน่วยกิต  

   - กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม       9       หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       8  หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

งานอาชีพของบัณฑิตท่ีจบทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คือ 
(1) นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงรับผิดชอบด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต 

  การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการวิเคราะห์    
  คุณภาพอาหาร 

(2) นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหารในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การก าหนดมาตรฐานอาหาร  
  และการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
 (3) อาจารย์และนักวิจัย 
 (4) ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร/อาชีพอิสระ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 โทรศัพท์ 0-4422-4233  
 โทรสาร 0-4422-4387  
 Website : http://iat.sut.ac.th/food  
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3.  การแปรรูปอาหาร ศึกษาหลักการถนอมอาหาร การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้อยู่ในรูปท่ีต้องการ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การใช้ความร้อน การท าให้เข้มข้น การท าแห้ง การแช่เยือกแข็ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ  
การอาบรังสี การใช้แก๊ส  และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 

4.  วิศวกรรมอาหาร ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร ศึกษาสมดุลมวล  สมดุลพลังงาน การไหลของของไหล 
กระบวนการแยก การถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวล  ตลอดจนปฏิบัติการเฉพาะหน่วยของการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 

5.  การควบคุมและประกันคุณภาพ ศึกษาวิธีการตรวจวัดคุณภาพ และมาตรฐานท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ การจัดระบบการประกันคุณภาพ และการวางแผนการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

6.  การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดองค์กรของอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตและผลก าไร  การวางแผนการผลิต  การควบคุมและการเพิ่มผลผลิต  การจัดการสินค้าคงคลัง แรงงานสัมพันธ์  การจัดการเรื่องความ
ปลอดภัย  และการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร กฏหมายเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

7.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด ศึกษานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อาหาร การวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้าง
สูตรอาหาร การทดสอบตลาด การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค การด าเนินกลยุทธทางการตลาด และการจัด
โครงสร้างสายงานด้านการตลาด 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

นักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา 
และฟิสิกส์) เป็นอย่างดี ควรมีผลการเรียนวิชาเหล่าน้ีสูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยคือ C+ ขึ้นไป นอกจากน้ีผู้สมัครควรมีผลการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับดี 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  170 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      38 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป      15 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษา      15   หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก        8 หน่วยกิต 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ     124 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     55       หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ       47       หน่วยกิต 
  - กลุ่มการวิจัย       6 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ       7   หน่วยกิต  

   - กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม       9       หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       8  หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

งานอาชีพของบัณฑิตท่ีจบทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คือ 
(1) นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงรับผิดชอบด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต 

  การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการวิเคราะห์    
  คุณภาพอาหาร 

(2) นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหารในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การก าหนดมาตรฐานอาหาร  
  และการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
 (3) อาจารย์และนักวิจัย 
 (4) ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร/อาชีพอิสระ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 โทรศัพท์ 0-4422-4233  
 โทรสาร 0-4422-4387  
 Website : http://iat.sut.ac.th/food  
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 102113 เคมีพื้นฐาน 2 4 102105 เคมีอินทรีย์ 3 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1 1 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
103001 พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส* 4* 103101 แคลคูลัส 1 4 108201 จุลชีววิทยา 4 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4 108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 205210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
202108 การรู้ดิจิทัล       2 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 301102 การเขียนเชิงวิชาการ 1 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1            2 
202201 ทักษะชีวิต 3     

301111 ปฐมนิเทศแรงบันดาลใจและ 1     
           นวัตกรรมการเกษตร      

รวม 17/21* รวม 18 รวม 17 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 102204 เคมีวิเคราะห์ 4 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
109201 ชีวเคมี 4 102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 335224 สารเติมแต่ง สารปนเปื้อน            2 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2            และสารพิษในอาหาร  
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก   3 335221 อาหารและโภชนาการ 3 335231 การแปรรูปอาหาร 1            3 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 335222 เคมีอาหาร 3 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 3 
335211 จุลชีววิทยาอาหาร 3 335223 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1            ชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว  
335212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1   335341 วิศวกรรมอาหาร 1 3 
    xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 18 รวม 14 รวม 17 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 
202181 สุขภาพองค์รวม 2 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 335451 สุขาภิบาลโรงงานอาหาร 4 
335322 การวิเคราะห์อาหาร 3 335332 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 1            และระบบประกันคุณภาพ  
335331 การแปรรูปอาหาร 2 3 335333 บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 2 335452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด 4 
335342 วิศวกรรมอาหาร 2 3 335343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1 335481 ปฏิบัติการและสัมมนาเทคโนโลยีอาหารเชิง 2 
335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร 4 335352 การควบคุมคุณภาพอาหาร 4            บูรณาการ              
  335353 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2 335482 การพัฒนาข้อเสนอ 1 
               โครงงานเทคโนโลยีอาหาร  
    335490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 

รวม 18 รวม 15 รวม 15 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

335491 สหกิจศึกษา 8 335483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 
(335483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร) (3) 335xxx วิชาเลือกของสาขา 3 xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3 
(335xxx วิชาเลือกของสาขา) (3) xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 2   
(xxxxxx วิชาเลือกเสรี) (2) (335491 สหกิจศึกษา) (8)   

รวม 8(8) รวม 8(8) รวม 5 
* ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ผ่านการทดสอบรายวิชา 999103 และจะได้ระดับคะแนนเป็น S หรือ U 
 (  ) ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4            หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  170  หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรใหม ่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 
       เป็นหลักสูตรนานาชาติท่ีศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิทยาการในการผลิตพืช สัตว์ และอาหาร รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
วางแผนวิธีการการแปรรูปอาหารท่ีเหมาะสม การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซ่ึงจะบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรดังกล่าวเข้ากับหลักการจัดการธุรกิจ โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตั้งแ ต่
ต้นน้้าจนปลายน้้า และสามารถวางแผนจัดการและด้าเนินการธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมการเกษตรได้ โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ีจะ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างศักยภาพและเปิดโอกาสให้บัณฑิตในการเข้าร่วมงานกับบริษัทชั้นน้าระดับโลก 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

เป็นสาขาวิชาท่ีต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ดังต่อไปน้ี 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่  กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  เปิดสอนโดยส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา

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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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 102113 เคมีพื้นฐาน 2 4 102105 เคมีอินทรีย์ 3 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1 1 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
103001 พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส* 4* 103101 แคลคูลัส 1 4 108201 จุลชีววิทยา 4 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4 108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 205210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 
202108 การรู้ดิจิทัล       2 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 301102 การเขียนเชิงวิชาการ 1 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1            2 
202201 ทักษะชีวิต 3     

301111 ปฐมนิเทศแรงบันดาลใจและ 1     
           นวัตกรรมการเกษตร      

รวม 17/21* รวม 18 รวม 17 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 102204 เคมีวิเคราะห์ 4 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
109201 ชีวเคมี 4 102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 335224 สารเติมแต่ง สารปนเปื้อน            2 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2            และสารพิษในอาหาร  
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก   3 335221 อาหารและโภชนาการ 3 335231 การแปรรูปอาหาร 1            3 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 335222 เคมีอาหาร 3 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 3 
335211 จุลชีววิทยาอาหาร 3 335223 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1            ชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว  
335212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1   335341 วิศวกรรมอาหาร 1 3 
    xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 18 รวม 14 รวม 17 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 
202181 สุขภาพองค์รวม 2 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 335451 สุขาภิบาลโรงงานอาหาร 4 
335322 การวิเคราะห์อาหาร 3 335332 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 1            และระบบประกันคุณภาพ  
335331 การแปรรูปอาหาร 2 3 335333 บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 2 335452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด 4 
335342 วิศวกรรมอาหาร 2 3 335343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1 335481 ปฏิบัติการและสัมมนาเทคโนโลยีอาหารเชิง 2 
335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร 4 335352 การควบคุมคุณภาพอาหาร 4            บูรณาการ              
  335353 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2 335482 การพัฒนาข้อเสนอ 1 
               โครงงานเทคโนโลยีอาหาร  
    335490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 

รวม 18 รวม 15 รวม 15 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

335491 สหกิจศึกษา 8 335483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 
(335483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร) (3) 335xxx วิชาเลือกของสาขา 3 xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3 
(335xxx วิชาเลือกของสาขา) (3) xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 2   
(xxxxxx วิชาเลือกเสรี) (2) (335491 สหกิจศึกษา) (8)   

รวม 8(8) รวม 8(8) รวม 5 
* ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ผ่านการทดสอบรายวิชา 999103 และจะได้ระดับคะแนนเป็น S หรือ U 
 (  ) ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4            หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  170  หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรใหม ่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 
       เป็นหลักสูตรนานาชาติท่ีศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิทยาการในการผลิตพืช สัตว์ และอาหาร รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
วางแผนวิธีการการแปรรูปอาหารท่ีเหมาะสม การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซ่ึงจะบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรดังกล่าวเข้ากับหลักการจัดการธุรกิจ โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตั้งแ ต่
ต้นน้้าจนปลายน้้า และสามารถวางแผนจัดการและด้าเนินการธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมการเกษตรได้ โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ีจะ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างศักยภาพและเปิดโอกาสให้บัณฑิตในการเข้าร่วมงานกับบริษัทชั้นน้าระดับโลก 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

เป็นสาขาวิชาท่ีต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ดังต่อไปน้ี 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  เปิดสอนโดยส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา

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 ท่ี เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ ท่ีส้าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ าจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. ผู้ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ต้องเป็นผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึง  หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
3. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 
โครงสร้างหลักสูตร              
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 185 หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    38 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป                 15  หน่วยกิต  
 1.2 กลุ่มภาษา                 15  หน่วยกิต  
 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก           8   หน่วยกิต                       
2.  หมวดวิชาเฉพาะ              139 หน่วยกิต 
   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                       40 หน่วยกิต 
 2.2  กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการธุรกิจการเกษตร  36 หน่วยกิต 
 2.3  กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ   45 หน่วยกิต 
 2.4  กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพหรือวิชาท่ีเปิดสอนในสาขา    9 หน่วยกิต 
 2.5  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
1. ตลาดแรงงานในธุรกิจขนาดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ได้แก่ บริษัทธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชน ตลอดจน

สถาบันการเงินท่ีท้าธุรกิจเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร 
2. งานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ี 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 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

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

4 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
1 

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

4 
1 
4 
3 
3 
3 
 

102105 เคมีอินทรีย์ 
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม  
301112 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
301113 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร 
301233 การปฏิบัติงานฟาร์มผลิตสัตว์ 

3 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
3 

รวม 17 รวม 18 รวม 19 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

103104 สถิติเบื้องต้น 
109201 ชีวเคมี 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 
202241 กฎหมายในชีวิตประจ้าวัน 
301221 หลักการผลิตพืช 
301231 ระบบการผลิตสัตว์ 
301251 หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

3 
4 
1 
2 
3 
3 
3 

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

3 
3 
3 
3 
3 
3 

202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 
202331 อาเซียนศึกษา 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
301223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    
301253 อันตรายในระบบห่วงโซ่อุปทาน 
301263 หลักการจัดการธุรกิจเกษตร 
301264 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 19 รวม 18 รวม 19 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

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

3 
3 
3 
 
3 
3 
3 

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

2 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 

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

3 
3 
3 
3 
 
3 
1 
(1) 

รวม 18 รวม 17 รวม 16(17) 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

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

 1 
3 
 
3 
2 
 

(8) 

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

8 
 

(3) 
 

(3) 
(2) 

301482 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 2 
301XXX วิชาเลือกวิชาชีพ (3) 
XXXXXX  วิชาเลือกเสรี (3) 

  1 
 
3 
3 

รวม 9(8) รวม 8 รวม 7 

* วิชาเตรียมสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่จะลงสหกิจศึกษา1 ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1               
** ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกสหกิจศึกษา   
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา  
1. ผู้ ท่ี เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ ท่ีส้าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ าจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. ผู้ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ต้องเป็นผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึง  หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
3. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 
โครงสร้างหลักสูตร              
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 185 หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    38 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป                 15  หน่วยกิต  
 1.2 กลุ่มภาษา                 15  หน่วยกิต  
 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก           8   หน่วยกิต                       
2.  หมวดวิชาเฉพาะ              139 หน่วยกิต 
   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                       40 หน่วยกิต 
 2.2  กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการธุรกิจการเกษตร  36 หน่วยกิต 
 2.3  กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ   45 หน่วยกิต 
 2.4  กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพหรือวิชาท่ีเปิดสอนในสาขา    9 หน่วยกิต 
 2.5  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
1. ตลาดแรงงานในธุรกิจขนาดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ได้แก่ บริษัทธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชน ตลอดจน

สถาบันการเงินท่ีท้าธุรกิจเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร 
2. งานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ี 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 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

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

4 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
1 

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

4 
1 
4 
3 
3 
3 
 

102105 เคมีอินทรีย์ 
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม  
301112 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
301113 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร 
301233 การปฏิบัติงานฟาร์มผลิตสัตว์ 

3 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
3 

รวม 17 รวม 18 รวม 19 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

103104 สถิติเบื้องต้น 
109201 ชีวเคมี 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 
202241 กฎหมายในชีวิตประจ้าวัน 
301221 หลักการผลิตพืช 
301231 ระบบการผลิตสัตว์ 
301251 หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

3 
4 
1 
2 
3 
3 
3 

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

3 
3 
3 
3 
3 
3 

202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 
202331 อาเซียนศึกษา 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
301223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    
301253 อันตรายในระบบห่วงโซ่อุปทาน 
301263 หลักการจัดการธุรกิจเกษตร 
301264 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 19 รวม 18 รวม 19 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

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

3 
3 
3 
 
3 
3 
3 

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

2 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 

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

3 
3 
3 
3 
 
3 
1 
(1) 

รวม 18 รวม 17 รวม 16(17) 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

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

 1 
3 
 
3 
2 
 

(8) 

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

8 
 

(3) 
 

(3) 
(2) 

301482 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 2 
301XXX วิชาเลือกวิชาชีพ (3) 
XXXXXX  วิชาเลือกเสรี (3) 

  1 
 
3 
3 

รวม 9(8) รวม 8 รวม 7 

* วิชาเตรียมสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่จะลงสหกิจศึกษา1 ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1               
** ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกสหกิจศึกษา   
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Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management (International Program), 2017 
 
Course Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management  
 (International Program) 
Full name     Bachelor of Science (Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management) 
Initials          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         - Science      - Agricultural Technology  
- Business and Management   - Electives and Coop 

 
Structure of Course          185 credits 
1. General Education Courses          38 credits 
    1.1) Core General Education Courses           15  credits 
    1.2) Language Courses              15  credits 
    1.3) Elective General Education Courses        8   credits 
2. Specific Requirement Course                            139 credits 
    2.1) Subject Group of Core Course          40   credits 
    2.2) Subject Group of administration and Agribusiness Management     36   credits 
    2.3) Major Required Core Course                       45 credits 
    2.4) Subject Group of Major Elective Course                   9 credits 
    2.5) Subject Group of cooperative                        9 credits 
3.  Free Elective Course                                 8 credits 
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Expected Outcome VS Program Input  
Agribusiness 
Management 

International 
Marketing 

Sourcing 
 

Design and 
Development 

Smart Farm / 
Entrepreneur 

HR 
 

- Introduction to 
  Agribusiness 
- Economics of   
  Agribusiness 
- Agribusiness  
  Management 
 

- Agribusiness  
  Marketing 
- International  
  Agricultural  
  Business 
 

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

- Product  
  Design and  
  Development 
 

- Entrepreneurship  
   and Innovation 
- Modern Farm  
  Business  
  Management 
- General Farm  
  Practicum 
- Technopreneur 
- Social  
  Entrepreneurship 

- Philosophy 
of  
  Education   
  and Working 
- Agricultural  
  Business  
  Laws and  
  Regulation 
 

 
Career Opportunity 

- Agroindustry managers                  - Agribusiness back officers      -  Agriproduct inspectors    
- Agribusiness strategic planners       - Agrilinked Entrepreneurs        - 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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Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management (International Program), 2017 
 
Course Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management  
 (International Program) 
Full name     Bachelor of Science (Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management) 
Initials          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         - Science      - Agricultural Technology  
- Business and Management   - Electives and Coop 

 
Structure of Course          185 credits 
1. General Education Courses          38 credits 
    1.1) Core General Education Courses           15  credits 
    1.2) Language Courses              15  credits 
    1.3) Elective General Education Courses        8   credits 
2. Specific Requirement Course                            139 credits 
    2.1) Subject Group of Core Course          40   credits 
    2.2) Subject Group of administration and Agribusiness Management     36   credits 
    2.3) Major Required Core Course                       45 credits 
    2.4) Subject Group of Major Elective Course                   9 credits 
    2.5) Subject Group of cooperative                        9 credits 
3.  Free Elective Course                                 8 credits 
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Expected Outcome VS Program Input  
Agribusiness 
Management 

International 
Marketing 

Sourcing 
 

Design and 
Development 

Smart Farm / 
Entrepreneur 

HR 
 

- Introduction to 
  Agribusiness 
- Economics of   
  Agribusiness 
- Agribusiness  
  Management 
 

- Agribusiness  
  Marketing 
- International  
  Agricultural  
  Business 
 

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

- Product  
  Design and  
  Development 
 

- Entrepreneurship  
   and Innovation 
- Modern Farm  
  Business  
  Management 
- General Farm  
  Practicum 
- Technopreneur 
- Social  
  Entrepreneurship 

- Philosophy 
of  
  Education   
  and Working 
- Agricultural  
  Business  
  Laws and  
  Regulation 
 

 
Career Opportunity 

- Agroindustry managers                  - Agribusiness back officers      -  Agriproduct inspectors    
- Agribusiness strategic planners       - Agrilinked Entrepreneurs        - 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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    * Pre-cooperative Education for The fourth-year students in cooperative I Term I    
  ** For Non- cooperative 

Plan of Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management (International Program), 2017 
Education Plan   Total   185 credit 

The first-year students Term I credit The first-year students Term II credit The first-year students Term III 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 

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 
 

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 

Total 17 Total 18 Total 19 
The second-year students Term I credit The second-year students Term II credit The second-year students Term III credit 

103104 Introduction to Statistics 
109201 Biochemistry 
109204 Biochemistry Laboratory 
202292 Technopreneur 
301221 Principles of Crop Production 
301231 Animal Production Systems 
301251 Fundamentals in Food Science and Technology 

3 
4 
1 
2 
3 
3 
3 

202207 Man, Economy and Development 
301222 Plant Pests and Their Control 
301232 Animal Hygiene and Disease Prevention 
301252 Technology in Food Processing  
301261 Agribusiness Marketing  
301262 Introduction to Agribusiness 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

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 

2 
3 
3 
3 
3 
3 

Total 19 Total 18 Total 18 
The third-year students Term I credit The third-year students Term II credit The third-year students Term III credit 

301321 Agro-Chemical Safety 
301361 Financial Accounting 
301362 Application Information Technology to  
           Agricultural Technology Management 
301363 Business Quantitative Analysis 
301364 Agribusiness Economics 
301XXX Major Elective Subject (1) 

3 
3 
3 
 
3 
3 
3 

202212 Man and Culture 
213204 English for Specific Purposes 
301351 Quality System Management in  
           Agribusiness 
301365 Financial Management 
301366 Agricultural Business Laws and Regulation 
XXXXXX Free Elective Subject (1) 
 

3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

 

213305 English for Careers 
301311 Modern Farm Business Management 
301352 Food Quality and Inspections 
301367 Supply Chain and Logistics Management  
            for Agricultural Produces 
301368 Operations Management 
301381 Seminar in Agribusiness Management I 
301490  Pre-cooperative Education* 

3 
3 
3 
3 
 
3 
1 
(1) 

Total 18 Total 18 Total 16(17) 
The fourth-year students Term I credit The fourth-year students Term II credit The fourth-year students Term III credit 

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 

 1 
3 
 
3 
2 
 

(8) 

301491 Cooperative Education I 
or 
301481 Agricultural Technology and Food Safety  
            Management Project** 
301XXX Major Elective Subject (2)** 
XXXXXX Free Elective Subject (2)** 

8 
 
(3) 
 

(3) 
(2) 

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

1 
3 
3 

Total 9(8) Total 8 Total 7 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร 1(1-0-2) 
 (Agricultural Orientation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

อารยธรรมการเกษตรและภูมิศาสตร์โลก  อิทธิพลของ
ศิลปะและวัฒนธรรมโลกภูมิภาคต่อวิถีเกษตร พัฒนาการด้าน
การเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรไทย  ศิลปะและแรงบันดาลใจกับการเกษตรเทคโนโลยียุค
ดิจิตอลกับการพัฒนาการเกษตร  กรณีศึกษาเทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นย าสูงเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร  การเกษตรเพื่อ
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

 
301102 การเขียนเชิงวิชาการ                            1(0-3-2) 
           (Academic Writing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความส าคัญของการสื่อสารโดยการเขียน การใช้ภาษาไทยในการ
เขียนเชิงวิชาการ โครงสร้าง และรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการท่ีดี 
 
301111 ปฐมนิเทศแรงบันดาลใจและนวัตกรรม        1(1-0-2) 
 การเกษตร  
 (Introduction to Agricultural Inspiration and  
 Innovation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 อารยธรรมการเกษตร และภูมิศาสตร์โลก  อิทธิพลของ
ศิลปะ และวัฒนธรรมโลกภูมิภาคต่อวิถีเกษตร   พัฒนาการด้าน
การเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรไทย  ศิลปะ  และแรงบันดาลใจกับการเกษตรเทคโนโลยียุค
ดิจิตอลกับการพัฒนาการเกษตร  กรณีศึกษาเทคโนโลยีเกษตรกรรม

แม่นย าสูง เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร  การเกษตรเพื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
 
301112 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 104101  หลักชีววิทยา 1 
 ประวัติศาสตร์การพัฒนา และขอบเขตของจุลชีววิทยา 
วิวัฒนาการของจุลินทรีย์ อนุกรมวิธานของเชื้อจุลินทรีย์ และเทคนิค
ท่ีใช้ในการระบุ และการจ าแนกสัณฐานวิทยา เซลล์วิทยาสรีรวิทยา 
และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ดิน จุลินทรีย์ 
และเชื้อโรคในพืชสัตว์มนุษย์ และอาหาร จุลินทรีย์ส าหรับใช้เป็นปุ๋ย 
อาหารสัตว์ วัคซีน การควบคุมทางชีวภาพ และส าหรับการแปรรูป
อาหาร และการเก็บรักษา 

 
301113 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร 1(0-3-0) 
 (Agricultural Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 การทดลอง และการสาธิตในห้องปฏิบัติการท่ีครอบคลุม
ด้านจุลชีววิทยาทางการเกษตร 
 
301221 หลักการผลิตพืช 3(2-3-4) 
 (Principles of Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 พืช และความส าคัญของพืชต่อประชาคมโลก ปัจจัยท่ี
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ดิน ปุ๋ย  และธาตุอาหารท่ีจ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืชการขยายพันธุ์ของพืช โดยใช้ และไม่ใช้
เมล็ดการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ธัญพืชตระกูลถั่ว ไม้ผล ไม้ดอก 
ไม้ประดับ และพืชอาหารสัตว์  
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    * Pre-cooperative Education for The fourth-year students in cooperative I Term I    
  ** For Non- cooperative 

Plan of Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management (International Program), 2017 
Education Plan   Total   185 credit 

The first-year students Term I credit The first-year students Term II credit The first-year students Term III 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 

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 
 

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 

Total 17 Total 18 Total 19 
The second-year students Term I credit The second-year students Term II credit The second-year students Term III credit 

103104 Introduction to Statistics 
109201 Biochemistry 
109204 Biochemistry Laboratory 
202292 Technopreneur 
301221 Principles of Crop Production 
301231 Animal Production Systems 
301251 Fundamentals in Food Science and Technology 

3 
4 
1 
2 
3 
3 
3 

202207 Man, Economy and Development 
301222 Plant Pests and Their Control 
301232 Animal Hygiene and Disease Prevention 
301252 Technology in Food Processing  
301261 Agribusiness Marketing  
301262 Introduction to Agribusiness 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

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 

2 
3 
3 
3 
3 
3 

Total 19 Total 18 Total 18 
The third-year students Term I credit The third-year students Term II credit The third-year students Term III credit 

301321 Agro-Chemical Safety 
301361 Financial Accounting 
301362 Application Information Technology to  
           Agricultural Technology Management 
301363 Business Quantitative Analysis 
301364 Agribusiness Economics 
301XXX Major Elective Subject (1) 

3 
3 
3 
 
3 
3 
3 

202212 Man and Culture 
213204 English for Specific Purposes 
301351 Quality System Management in  
           Agribusiness 
301365 Financial Management 
301366 Agricultural Business Laws and Regulation 
XXXXXX Free Elective Subject (1) 
 

3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

 

213305 English for Careers 
301311 Modern Farm Business Management 
301352 Food Quality and Inspections 
301367 Supply Chain and Logistics Management  
            for Agricultural Produces 
301368 Operations Management 
301381 Seminar in Agribusiness Management I 
301490  Pre-cooperative Education* 

3 
3 
3 
3 
 
3 
1 
(1) 

Total 18 Total 18 Total 16(17) 
The fourth-year students Term I credit The fourth-year students Term II credit The fourth-year students Term III credit 

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 

 1 
3 
 
3 
2 
 

(8) 

301491 Cooperative Education I 
or 
301481 Agricultural Technology and Food Safety  
            Management Project** 
301XXX Major Elective Subject (2)** 
XXXXXX Free Elective Subject (2)** 

8 
 
(3) 
 

(3) 
(2) 

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

1 
3 
3 

Total 9(8) Total 8 Total 7 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร 1(1-0-2) 
 (Agricultural Orientation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

อารยธรรมการเกษตรและภูมิศาสตร์โลก  อิทธิพลของ
ศิลปะและวัฒนธรรมโลกภูมิภาคต่อวิถีเกษตร พัฒนาการด้าน
การเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรไทย  ศิลปะและแรงบันดาลใจกับการเกษตรเทคโนโลยียุค
ดิจิตอลกับการพัฒนาการเกษตร  กรณีศึกษาเทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นย าสูงเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร  การเกษตรเพื่อ
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

 
301102 การเขียนเชิงวิชาการ                            1(0-3-2) 
           (Academic Writing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความส าคัญของการสื่อสารโดยการเขียน การใช้ภาษาไทยในการ
เขียนเชิงวิชาการ โครงสร้าง และรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการท่ีดี 
 
301111 ปฐมนิเทศแรงบันดาลใจและนวัตกรรม        1(1-0-2) 
 การเกษตร  
 (Introduction to Agricultural Inspiration and  
 Innovation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 อารยธรรมการเกษตร และภูมิศาสตร์โลก  อิทธิพลของ
ศิลปะ และวัฒนธรรมโลกภูมิภาคต่อวิถีเกษตร   พัฒนาการด้าน
การเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรไทย  ศิลปะ  และแรงบันดาลใจกับการเกษตรเทคโนโลยียุค
ดิจิตอลกับการพัฒนาการเกษตร  กรณีศึกษาเทคโนโลยีเกษตรกรรม

แม่นย าสูง เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร  การเกษตรเพื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
 
301112 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 104101  หลักชีววิทยา 1 
 ประวัติศาสตร์การพัฒนา และขอบเขตของจุลชีววิทยา 
วิวัฒนาการของจุลินทรีย์ อนุกรมวิธานของเชื้อจุลินทรีย์ และเทคนิค
ท่ีใช้ในการระบุ และการจ าแนกสัณฐานวิทยา เซลล์วิทยาสรีรวิทยา 
และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ดิน จุลินทรีย์ 
และเชื้อโรคในพืชสัตว์มนุษย์ และอาหาร จุลินทรีย์ส าหรับใช้เป็นปุ๋ย 
อาหารสัตว์ วัคซีน การควบคุมทางชีวภาพ และส าหรับการแปรรูป
อาหาร และการเก็บรักษา 

 
301113 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร 1(0-3-0) 
 (Agricultural Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 การทดลอง และการสาธิตในห้องปฏิบัติการท่ีครอบคลุม
ด้านจุลชีววิทยาทางการเกษตร 
 
301221 หลักการผลิตพืช 3(2-3-4) 
 (Principles of Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 พืช และความส าคัญของพืชต่อประชาคมโลก ปัจจัยท่ี
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ดิน ปุ๋ย  และธาตุอาหารท่ีจ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืชการขยายพันธุ์ของพืช โดยใช้ และไม่ใช้
เมล็ดการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 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 
 ศัตรูพืชประกอบด้วย โรคพืช แมลง/สัตว์ศัตรูพืช และ
วัชพืชเบื้องต้น ประวัติและความส าคัญของศัตรูพืช หลักการระบาด 
การประเมินความเสียหาย หลักการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
การผลิตพืชปลอดภัย เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านศัตรูพืช ปัญหา
เกี่ยวกับศัตรูพืชในการค้าขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ 
 
301223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 
 (Postharvest Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 ความส าคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์พืช การเปลี่ยนแปลง และการสูญเสียหลังกระบวนการ
หลังเก็บเกี่ยว ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสูญเสีย ปฏิบัติการหลังการเก็บ
เกี่ยวของพืชท่ีท้ังทนทาน และเน่าเสียง่าย การควบคุม และประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์หลังเก็บเกี่ยว ความจ าเป็นของการจัดการ
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการต่าง ๆ 

 
301231 ระบบการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Animal Production Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาถึงองค์ประกอบตลอดโซ่การผลิตในการผลิตสัตว์ 
ภาพรวมของการผลิตสัตว์ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก โอกาส ปัญหา ความท้าทายของผู้ประกอบการ ท้ัง ใหญ่ กลาง 
เล็ก และ 3 เสาหลักของการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน ได้แก่ คน (อาหาร
ปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร) สัตว์ (ประสิทธิภาพการผลิต
และสวัสดิภาพสัตว์) สิ่งแวดล้อม (การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 
 
301232 สุขศาสตร์ และการป้องกันโรคสัตว์ 3(2-3-4) 
 (Animal Hygiene and Disease Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการเกี่ยวกับสุขศาสตร์ส าหรับสัตว์ และการป้องกัน
โรค ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และสาเหตุของการเกิดโรคจาก
เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิตสัตว์ขั้นพื้นฐาน โรคท่ีส าคัญของสัตว์ปีก สุกร โค 
กระบือ แพะ และแกะ หลักการใช้ และก าหนดโปรแกรมวัคซีน
โปรแกรมสุขภาพส าหรับสัตว์ ยา และหลักการใช้ยาส าหรับสัตว์ 
หลักการท าลาย และลดปริมาณเชื้อโรค หลักการจัดการสุขภาพของ
ฝูงสัตว์ ระบบความปลอดภัยของคน และสัตว์ภายในฟาร์ม และ
หลักการควบคุม และก าจัดโรคสัตว์ 
 
301233 การปฏิบัติงานฟาร์มผลิตสัตว์ 3(0-9-0) 
 (General Farm Practicum for Animal Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในฟาร์ม ผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
ได้แก่ ฟาร์มโคนม โคเน้ือ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มประมง 
การบัญชีฟาร์ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น และทัศนศึกษา
เยี่ยมชมฟาร์ม และธุรกิจการผลิตสัตว์ดังกล่าวข้างต้น 

 
301251 หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6)  
 (Fundamentals in Food Science and  
            Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 102105  เคมีอินทรีย์ และ  
   301112  จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของการถนอมอาหาร 
รวมถึงการใช้สารเคมี จุลินทรีย์ การท าแห้ง การใช้ความร้อน การแช่
แข็ง การฉายรังสี  และกระบวนการแปรรูปท่ีไม่ ใช้ความร้อน 
องค์ประกอบด้านเคมีของอาหาร คุณสมบัติเชิงหน้าท่ี และปฏิกิริยา
ทางเคมีขององค์ประกอบท่ีส าคัญของอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน โปรตีน และน้ า การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพท่ี
เกิดขึ้นในขั้นตอนการแปรรูปอาหาร และผลกระทบต่อคุณภาพของ
อาหาร เลือกการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทมาศึกษา 
ส่วนผสม สูตรอาหาร และประเมินผล 
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301252 เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร 3(3-0-6) 
 (Technology in Food Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 301251  หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
หลักการของเครื่องมืออุปกรณ์ ส าหรับแปรรูปและการถนอมอาหาร 
ด้วยกระบวนการลวก กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ กระบวนการฆ่า
เชื้อ, อาหารบรรจุกระป๋อง, การระเหย, การท าแห้ง, การแช่เย็น, 
การแช่แข็ง, การแยก, การอัดขึ้นรูป, การใช้คลื่นไมโครเวฟ และ
เทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ  
 
301253  อันตรายในระบบห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 (Hazards in Food Supply Chain) 
วิชาบังคับก่อน : 102105  เคมีอินทรีย์ และ  
   301112  จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
 แนะน าให้รู้จักอันตรายทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีวภาพ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางการเกษตรและอาหาร ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของสารพิษ สิ่งปนเปื้อน การติด
เชื้อ สิ่งแปลกปลอม และสารก่อภูมิแพ้ในระบบโซ่อาหาร 
 
301261 หลักการตลาดธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ปรัชญา และความส าคัญของการตลาดธุรกิจ
เกษตร ลักษณะของตลาดธุรกิจเกษตร สถาบันการตลาด หน้าท่ีของ
การตลาด จรรยาบรรณทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่ง
ส่วนตลาด ตลาดเป้าหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจเกษตร การตลาด    
ดิจิตัล การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด การกระจายสินค้า และการ
ส่งเสริมการตลาด  
 

301262 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Introduction to Agribusiness) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย และความส าคัญของธุรกิจเกษตร รูปแบบของ
ธุรกิจเกษตร อิทธิพลของปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในต่อการ
ประกอบธุรกิจเกษตร ท้ังใน และต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อ
สังคม ธุรกิจใหม่ และภาวการณ์ประกอบการ และความส าคัญของธุรกิจ
เกษตรขนาดกลาง และขนาดย่อม หน้าท่ีทางธุรกิจในด้านการตลาด การ
ผลิต การบริหารองค์การ การจัดการการเงิน และการจัดท าแผนธุรกิจ
เกษตรเบื้องต้น 

 
301263 หลักการจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด และทฤษฎีการจัดการธุรกิจการเกษตร ประเภท 
และรูปแบบของธุรกิจเกษตร หน้าท่ีการจัดการทางธุรกิจ การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการตลาด การประกันคุณภาพ การ
จัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรม  และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร 
 
301264 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Agricultural Business) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ และการค้า
ชายแดนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแนวคิด และทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการค้าเน้นธุรกิจ
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ องค์กรการค้าระหว่างประเทศ 
นโยบายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาภาคเกษตร และอุสาหกรรม
เกษตรไทย การน าเข้าสินค้าเกษตรเพื่อเป็นวัตถุดิบ โดยเปรียบเทียบ
กับการลงทุนการเกษตรใน ประเทศเพื่อนบ้าน วิธีการด าเนินธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ  
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301222  ศัตรูพืชและการควบคุม  3(2-3-4)  
 (Plant Pests and Their Control) 
วิชาบังคับก่อน : 104101  หลักชีววิทยา 1 และ  
   104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ศัตรูพืชประกอบด้วย โรคพืช แมลง/สัตว์ศัตรูพืช และ
วัชพืชเบื้องต้น ประวัติและความส าคัญของศัตรูพืช หลักการระบาด 
การประเมินความเสียหาย หลักการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
การผลิตพืชปลอดภัย เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านศัตรูพืช ปัญหา
เกี่ยวกับศัตรูพืชในการค้าขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ 
 
301223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 
 (Postharvest Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 ความส าคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์พืช การเปล่ียนแปลง และการสูญเสียหลังกระบวนการ
หลังเก็บเกี่ยว ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสูญเสีย ปฏิบัติการหลังการเก็บ
เกี่ยวของพืชท่ีท้ังทนทาน และเน่าเสียง่าย การควบคุม และประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์หลังเก็บเกี่ยว ความจ าเป็นของการจัดการ
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการต่าง ๆ 

 
301231 ระบบการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Animal Production Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาถึงองค์ประกอบตลอดโซ่การผลิตในการผลิตสัตว์ 
ภาพรวมของการผลิตสัตว์ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก โอกาส ปัญหา ความท้าทายของผู้ประกอบการ ท้ัง ใหญ่ กลาง 
เล็ก และ 3 เสาหลักของการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน ได้แก่ คน (อาหาร
ปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร) สัตว์ (ประสิทธิภาพการผลิต
และสวัสดิภาพสัตว์) สิ่งแวดล้อม (การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 
 
301232 สุขศาสตร์ และการป้องกันโรคสัตว์ 3(2-3-4) 
 (Animal Hygiene and Disease Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการเกี่ยวกับสุขศาสตร์ส าหรับสัตว์ และการป้องกัน
โรค ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และสาเหตุของการเกิดโรคจาก
เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิตสัตว์ขั้นพื้นฐาน โรคท่ีส าคัญของสัตว์ปีก สุกร โค 
กระบือ แพะ และแกะ หลักการใช้ และก าหนดโปรแกรมวัคซีน
โปรแกรมสุขภาพส าหรับสัตว์ ยา และหลักการใช้ยาส าหรับสัตว์ 
หลักการท าลาย และลดปริมาณเชื้อโรค หลักการจัดการสุขภาพของ
ฝูงสัตว์ ระบบความปลอดภัยของคน และสัตว์ภายในฟาร์ม และ
หลักการควบคุม และก าจัดโรคสัตว์ 
 
301233 การปฏิบัติงานฟาร์มผลิตสัตว์ 3(0-9-0) 
 (General Farm Practicum for Animal Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในฟาร์ม ผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
ได้แก่ ฟาร์มโคนม โคเน้ือ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มประมง 
การบัญชีฟาร์ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น และทัศนศึกษา
เยี่ยมชมฟาร์ม และธุรกิจการผลิตสัตว์ดังกล่าวข้างต้น 

 
301251 หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6)  
 (Fundamentals in Food Science and  
            Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 102105  เคมีอินทรีย์ และ  
   301112  จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของการถนอมอาหาร 
รวมถึงการใช้สารเคมี จุลินทรีย์ การท าแห้ง การใช้ความร้อน การแช่
แข็ง การฉายรังสี  และกระบวนการแปรรูปท่ีไม่ ใช้ความร้อน 
องค์ประกอบด้านเคมีของอาหาร คุณสมบัติเชิงหน้าท่ี และปฏิกิริยา
ทางเคมีขององค์ประกอบท่ีส าคัญของอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน โปรตีน และน้ า การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพท่ี
เกิดขึ้นในขั้นตอนการแปรรูปอาหาร และผลกระทบต่อคุณภาพของ
อาหาร เลือกการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทมาศึกษา 
ส่วนผสม สูตรอาหาร และประเมินผล 
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301252 เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร 3(3-0-6) 
 (Technology in Food Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 301251  หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
หลักการของเครื่องมืออุปกรณ์ ส าหรับแปรรูปและการถนอมอาหาร 
ด้วยกระบวนการลวก กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ กระบวนการฆ่า
เชื้อ, อาหารบรรจุกระป๋อง, การระเหย, การท าแห้ง, การแช่เย็น, 
การแช่แข็ง, การแยก, การอัดขึ้นรูป, การใช้คลื่นไมโครเวฟ และ
เทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ  
 
301253  อันตรายในระบบห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 (Hazards in Food Supply Chain) 
วิชาบังคับก่อน : 102105  เคมีอินทรีย์ และ  
   301112  จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
 แนะน าให้รู้จักอันตรายทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีวภาพ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางการเกษตรและอาหาร ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของสารพิษ สิ่งปนเปื้อน การติด
เชื้อ สิ่งแปลกปลอม และสารก่อภูมิแพ้ในระบบโซ่อาหาร 
 
301261 หลักการตลาดธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ปรัชญา และความส าคัญของการตลาดธุรกิจ
เกษตร ลักษณะของตลาดธุรกิจเกษตร สถาบันการตลาด หน้าท่ีของ
การตลาด จรรยาบรรณทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่ง
ส่วนตลาด ตลาดเป้าหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจเกษตร การตลาด    
ดิจิตัล การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด การกระจายสินค้า และการ
ส่งเสริมการตลาด  
 

301262 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Introduction to Agribusiness) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย และความส าคัญของธุรกิจเกษตร รูปแบบของ
ธุรกิจเกษตร อิทธิพลของปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในต่อการ
ประกอบธุรกิจเกษตร ท้ังใน และต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อ
สังคม ธุรกิจใหม่ และภาวการณ์ประกอบการ และความส าคัญของธุรกิจ
เกษตรขนาดกลาง และขนาดย่อม หน้าท่ีทางธุรกิจในด้านการตลาด การ
ผลิต การบริหารองค์การ การจัดการการเงิน และการจัดท าแผนธุรกิจ
เกษตรเบื้องต้น 

 
301263 หลักการจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด และทฤษฎีการจัดการธุรกิจการเกษตร ประเภท 
และรูปแบบของธุรกิจเกษตร หน้าท่ีการจัดการทางธุรกิจ การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการตลาด การประกันคุณภาพ การ
จัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรม  และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร 
 
301264 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Agricultural Business) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ และการค้า
ชายแดนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแนวคิด และทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการค้าเน้นธุรกิจ
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ องค์กรการค้าระหว่างประเทศ 
นโยบายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาภาคเกษตร และอุสาหกรรม
เกษตรไทย การน าเข้าสินค้าเกษตรเพื่อเป็นวัตถุดิบ โดยเปรียบเทียบ
กับการลงทุนการเกษตรใน ประเทศเพื่อนบ้าน วิธีการด าเนินธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ  
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301311 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Farm Business Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการฟาร์มในเชิง
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมในการประกอบ ธุรกิจฟาร์ม การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจในการจัดการฟาร์ม 
การวางแผนและ จัดท างบประมาณฟาร์ม การควบคุมและ
ประเมินผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ประสิท ธิภาพในการ 
ด าเนินงานฟาร์ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม การ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนิน ธุรกิจฟาร์ม การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความส าเร็จของธุรกิจ
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการ จัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 

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

 
301351 การจัดการระบบคุณภาพของ 3(3-0-6) 
 ผลิตผลทางการเกษตร 
 (Quality System Management in Agribusiness) 
วิชาบังคับก่อน : 301253  อันตรายในระบบห่วงโซ่อุปทาน 

 การจัดการระบบคุณภาพ ( ISO) การจัดการระบบ
มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร (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 สถิติเบ้ืองต้น 
 หลักการการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร และการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส การจ าแนกคุณสมบัติทางกายภาพ และ
ทางเคมีร่วมกับการควบคุมคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร การ
ปฏิบัติการตรวจสอบเกี่ยวกับการปนเปื้อนทางเคมี และการ
ปลอมปนในวัตถุดิบเริ่มต้น ระหว่างการแปรรูป และผลิตภัณฑ์
สุดท้าย 
 
301361  การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน วงจรบัญชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด
บัญชี การจัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของธุรกิจ การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชี
ส าหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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301362 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ    3(3-0-6) 
            เทคโนโลยีการเกษตร  

(Application Information Technology to 
Agricultural Technology Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์  และ
รายงานปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีการ
อาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ การใช้งาน และบูรณาการการใช้
งานคอมพิวเตอร์ เช่นกระดาษค านวณ ฐานข้อมูล กราฟิกที่น าเสนอ 
การประมวลผลค า และซอฟต์แ วร์ ท่ี เกี่ ยวข้องอื่น ๆ รวมถึ ง
กรณีศึกษา และการน าเสนอกลุ่ม 

 
301363 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Quantitative Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการตัดสินใจกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีการแข่งขัน เทคนิคการพยากรณ์ การ
ก าหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการก าหนดงาน ตัว
แบบแถวคอย ตัวแบบการจ าลองสถานการณ์ และการวิเคราะห์
มาร์คอฟ 

 
301364 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
 (Agribusiness Economics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวความคิดเบื้ องต้นของวิชาเศรษฐศาสตร์  และ
เศรษฐศาสตร์ของธุรกิจเกษตร ค าจ ากัดความ หลักท่ัวไปของ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และ
แนวการด าเนินงานในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ

เศรษฐกิจของธุรกิจเกษตร หลักอุปสงค์ และอุปทานในการศึกษา
กลไกตลาด การผลิต และต้นทุนการผลิต ลักษณะเด่นของระบบ
ตลาดสินค้าลักษณะต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ เงิน และระบบ
ธนาคาร นโยบายการเงิน การคลัง และนโยบายการคลังของรัฐ 
การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
301365 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญ  และบทบาทของการจัดการการเงิน 
สภาพแวดล้อมทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน การพยากรณ์ความต้องการเงินทุน และการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานของธุรกิจ นโยบาย และการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การจัดงบประมาณทุน การจัดการการเงินระยะยาว และ
ประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน 

 
301366 กฎหมายและข้อบังคับส าหรับ 3(3-0-6) 
 ธุรกิจทางการเกษตร     
 (Agricultural Business Laws and Regulations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาพรวมของอาหารมาตรฐานความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กฎหมายและกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น ประเทศ
อาเซียนรวมท้ังประเทศไทย การควบคุมความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกกฎหมาย และกฎระเบียบใน
ประเทศไทย น าเสนอกรณีศึกษากลุ่ม ความรู้กฎหมายธุรกิจเกษตร
เบื้องต้น ภาษี สัญญาธุรกิจ 
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301311 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Farm Business Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการฟาร์มในเชิง
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมในการประกอบ ธุรกิจฟาร์ม การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจในการจัดการฟาร์ม 
การวางแผนและ จัดท างบประมาณฟาร์ม การควบคุมและ
ประเมินผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ประสิท ธิภาพในการ 
ด าเนินงานฟาร์ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม การ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนิน ธุรกิจฟาร์ม การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความส าเร็จของธุรกิจ
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการ จัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 

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

 
301351 การจัดการระบบคุณภาพของ 3(3-0-6) 
 ผลิตผลทางการเกษตร 
 (Quality System Management in Agribusiness) 
วิชาบังคับก่อน : 301253  อันตรายในระบบห่วงโซ่อุปทาน 

 การจัดการระบบคุณภาพ ( ISO) การจัดการระบบ
มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร (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 สถิติเบ้ืองต้น 
 หลักการการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร และการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส การจ าแนกคุณสมบัติทางกายภาพ และ
ทางเคมีร่วมกับการควบคุมคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร การ
ปฏิบัติการตรวจสอบเกี่ยวกับการปนเปื้อนทางเคมี และการ
ปลอมปนในวัตถุดิบเริ่มต้น ระหว่างการแปรรูป และผลิตภัณฑ์
สุดท้าย 
 
301361  การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน วงจรบัญชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด
บัญชี การจัดท างบการเงินเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของธุรกิจ การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชี
ส าหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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301362 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ    3(3-0-6) 
            เทคโนโลยีการเกษตร  

(Application Information Technology to 
Agricultural Technology Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์  และ
รายงานปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีการ
อาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ การใช้งาน และบูรณาการการใช้
งานคอมพิวเตอร์ เช่นกระดาษค านวณ ฐานข้อมูล กราฟิกที่น าเสนอ 
การประมวลผลค า และซอฟต์แ วร์ ท่ี เกี่ ยวข้องอื่น ๆ รวมถึ ง
กรณีศึกษา และการน าเสนอกลุ่ม 

 
301363 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Quantitative Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการตัดสินใจกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีการแข่งขัน เทคนิคการพยากรณ์ การ
ก าหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการก าหนดงาน ตัว
แบบแถวคอย ตัวแบบการจ าลองสถานการณ์ และการวิเคราะห์
มาร์คอฟ 

 
301364 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
 (Agribusiness Economics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวความคิดเบื้ องต้นของวิชาเศรษฐศาสตร์  และ
เศรษฐศาสตร์ของธุรกิจเกษตร ค าจ ากัดความ หลักท่ัวไปของ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และ
แนวการด าเนินงานในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ

เศรษฐกิจของธุรกิจเกษตร หลักอุปสงค์ และอุปทานในการศึกษา
กลไกตลาด การผลิต และต้นทุนการผลิต ลักษณะเด่นของระบบ
ตลาดสินค้าลักษณะต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ เงิน และระบบ
ธนาคาร นโยบายการเงิน การคลัง และนโยบายการคลังของรัฐ 
การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
301365 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญ  และบทบาทของการจัดการการเงิน 
สภาพแวดล้อมทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน การพยากรณ์ความต้องการเงินทุน และการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานของธุรกิจ นโยบาย และการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การจัดงบประมาณทุน การจัดการการเงินระยะยาว และ
ประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน 

 
301366 กฎหมายและข้อบังคับส าหรับ 3(3-0-6) 
 ธุรกิจทางการเกษตร     
 (Agricultural Business Laws and Regulations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาพรวมของอาหารมาตรฐานความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กฎหมายและกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น ประเทศ
อาเซียนรวมท้ังประเทศไทย การควบคุมความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกกฎหมาย และกฎระเบียบใน
ประเทศไทย น าเสนอกรณีศึกษากลุ่ม ความรู้กฎหมายธุรกิจเกษตร
เบื้องต้น ภาษี สัญญาธุรกิจ 
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301367 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและ 3(3-0-6) 
 ระบบโลจิสติกส์ส าหรับผลิตผลเกษตร  

(Supply Chain and Logistics Management for 
Agricultural Produces) 

วิชาบังคับก่อน : 301368  การจัดการการด าเนินงาน และ 
   301223  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 ค าจ ากัดความและความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทาน       
โซ่คุณค่า และโลจิสติกส์ ลักษณะเฉพาะและส่วนประกอบหลักของ
ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการระบบโลจิสติกส์ 
การจัดการระบบคลังสินค้าเกษตร บทบาทและความสัมพันธ์
ระหว่างระบบโลจิสติกส์กับการขนส่งท่ีมีต่อผลิตผลเกษตร 
 
301368 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 (Operations Management) 
วิชาบังคับก่อน : 301363  การวิเคราะห์เชิงปริมาณธุรกิจ 
 บทน าเกี่ยวกับการจัดการการด าเนินงาน และกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ
ด าเนินงาน การวางแผนก าลังการผลิต การจัดการโครงการ การ
เลือกท าเลท่ีตั้ง การวางแผน และการควบคุมการด าเนินงาน การ
จัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคุณภาพ 
 
301381 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 1 1(0-3-6) 
 (Seminar in Agribusiness Management I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอผลงานในลักษณะของการสัมมนาท้ังรูปแบบ
ของบทความทางวิชาการ และแผนธุรกิจเกษตรตัวอย่าง การ
น าเสนอผลงานด้วยวาจา พร้อมการวิเคราะห์น าเสนอประเด็น 
อภิปราย การร่วมถกปัญหาในเชิงวิชาการ และสามารถน าผลสรุปไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้วยตนเองได้ 
 
 
 

301471 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Industrial Plant Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการจัดการอุตสาหกรรม องค์ประกอบ และหน้าท่ี
ในองค์กรการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง 
การจัดการการซ่อมบ ารุงรักษา แนวความคิดผลิตภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทงบการเงิน การ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผล
ก าไร การใช้ต้นทุนส าหรับการตัดสินใจ 

 
301472 การจัดการนวัตกรรมและการจัดตั้ง 3(3-0-6) 
 หน่วยธุรกิจ  
 (Innovation Management and Corporate  
            Venturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของนวัตกรรม ชนิดของนวัตกรรมในแต่ละ
อุตสาหกรรม กลยุทธ์นวัตกรรม ท่ีมาของนวัตกรรม การน า
นวัตกรรมสู่ เชิงพาณิ ชย์ การออกแบบองค์การท่ีมีการพัฒนา
นวัตกรรมภายในองค์การ การวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน
การพัฒนานวัตกรรม แนวคิดการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ การคัดเลือกการ
ประเมินหน่วยธุรกิจและการตอบแทนการบริหารหน่วยธุรกิจ 

 
301473 การวิเคราะห์การลงทุน  3(3-0-6) 
 (Investment Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะและหน้าท่ีของตลาดหลักทรัพย์ ความรู้พื้นฐาน
ของการจัดการหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน การตัดสินใจโดยการใช้
ทฤษฎีการประเมินค่า การวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กิจการ การ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ทางทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์และ
ประเมินผล การด าเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ 
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301474 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6) 
 (Intellectual Property Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจ แนวทางการ
ประเมินและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรม
ในธุรกิจ หลักการการจัดการความรู้ขององค์การ หลักจริยศาสตร์
ของการคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 
301475 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Strategy and Policy) 
วิชาบังคับก่อน : 301261  หลักการตลาดธุรกิจเกษตร 
 นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การก าหนดแผนการตลาด 
การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด การใช้แบบจ าลองทาง
ธุรกิจเพื่อประมวลความรู้ เทคนิคและการวิเคราะห์ปัญหาทาง
การตลาด 

 
301476 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Strategic Management in Agribusiness) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ต าแหน่งของภาคเกษตรไทย สถานการณ์ของสินค้า
เกษตรที่ส าคัญ ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร แนวทางใน
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ตามสถานการณ์ กรณีศึกษาทางด้าน ธุรกิจเกษตร 
 
301481 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร      3(0-9-0) 
            และความปลอดภัยด้านอาหาร  
 (Project in Integrated Agricultural Technology 
 and Food Safety Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้านการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  
วิธีการเขียนเค้าโครงตามระเบียบวิธีวิจัย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
น า เส น อ หั ว ข้ อ เ ค้ า โค ร ง ร่ า ง โค ร ง ง า น ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
เทคโนโลยีการเกษตร และความปลอดภัยของอาหาร จัดท า
โครงงานด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร และความปลอดภัย
ของอาหารท่ีได้รับอนุมัติ และเขียนรายงานตาม ระบบงานวิจัย  
และน าเสนอผลงาน 

 
301482 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 2 1(0-3-6) 
  (Seminar in Agribusiness Management II) 
วิชาบังคับก่อน : 301381  สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 1 
 การน าเสนอผลงานในลักษณะของการสัมมนา ท้ังรูปแบบ
ของบทความทางวิชาการ และแผนธุรกิจเกษตร การน าเสนอผลงาน
ด้วยวาจาพร้อมท้ังใช้เทคโนโลยีช่วยในการน าเสนอ การยกตัวอย่าง
แผนธุรกิจการเกษตรของบริษัทข้ามชาติ พร้อมการวิเคราะห์
น าเสนอประเด็น อภิปราย การร่วมถกปัญหาในเชิงวิชาการ และ
สามารถน าผลสรุปไปพัฒนาแผนธุรกิจด้วยตนเองได ้

 
301490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-3) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ วิธีการเขียน
จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 เทคนิค
การน าเสนอโครงการหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การเตรียมความพร้อมสู่
ความส าเร็จ 
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301367 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและ 3(3-0-6) 
 ระบบโลจิสติกส์ส าหรับผลิตผลเกษตร  

(Supply Chain and Logistics Management for 
Agricultural Produces) 

วิชาบังคับก่อน : 301368  การจัดการการด าเนินงาน และ 
   301223  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 ค าจ ากัดความและความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทาน       
โซ่คุณค่า และโลจิสติกส์ ลักษณะเฉพาะและส่วนประกอบหลักของ
ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการระบบโลจิสติกส์ 
การจัดการระบบคลังสินค้าเกษตร บทบาทและความสัมพันธ์
ระหว่างระบบโลจิสติกส์กับการขนส่งท่ีมีต่อผลิตผลเกษตร 
 
301368 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 (Operations Management) 
วิชาบังคับก่อน : 301363  การวิเคราะห์เชิงปริมาณธุรกิจ 
 บทน าเกี่ยวกับการจัดการการด าเนินงาน และกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ
ด าเนินงาน การวางแผนก าลังการผลิต การจัดการโครงการ การ
เลือกท าเลท่ีตั้ง การวางแผน และการควบคุมการด าเนินงาน การ
จัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคุณภาพ 
 
301381 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 1 1(0-3-6) 
 (Seminar in Agribusiness Management I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอผลงานในลักษณะของการสัมมนาท้ังรูปแบบ
ของบทความทางวิชาการ และแผนธุรกิจเกษตรตัวอย่าง การ
น าเสนอผลงานด้วยวาจา พร้อมการวิเคราะห์น าเสนอประเด็น 
อภิปราย การร่วมถกปัญหาในเชิงวิชาการ และสามารถน าผลสรุปไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้วยตนเองได้ 
 
 
 

301471 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Industrial Plant Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการจัดการอุตสาหกรรม องค์ประกอบ และหน้าท่ี
ในองค์กรการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง 
การจัดการการซ่อมบ ารุงรักษา แนวความคิดผลิตภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทงบการเงิน การ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผล
ก าไร การใช้ต้นทุนส าหรับการตัดสินใจ 

 
301472 การจัดการนวัตกรรมและการจัดตั้ง 3(3-0-6) 
 หน่วยธุรกิจ  
 (Innovation Management and Corporate  
            Venturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของนวัตกรรม ชนิดของนวัตกรรมในแต่ละ
อุตสาหกรรม กลยุทธ์นวัตกรรม ท่ีมาของนวัตกรรม การน า
นวัตกรรมสู่ เชิงพาณิ ชย์ การออกแบบองค์การท่ีมีการพัฒนา
นวัตกรรมภายในองค์การ การวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน
การพัฒนานวัตกรรม แนวคิดการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ การคัดเลือกการ
ประเมินหน่วยธุรกิจและการตอบแทนการบริหารหน่วยธุรกิจ 

 
301473 การวิเคราะห์การลงทุน  3(3-0-6) 
 (Investment Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะและหน้าท่ีของตลาดหลักทรัพย์ ความรู้พื้นฐาน
ของการจัดการหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน การตัดสินใจโดยการใช้
ทฤษฎีการประเมินค่า การวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กิจการ การ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ทางทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์และ
ประเมินผล การด าเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ 
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301474 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6) 
 (Intellectual Property Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจ แนวทางการ
ประเมินและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรม
ในธุรกิจ หลักการการจัดการความรู้ขององค์การ หลักจริยศาสตร์
ของการคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 
301475 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Strategy and Policy) 
วิชาบังคับก่อน : 301261  หลักการตลาดธุรกิจเกษตร 
 นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การก าหนดแผนการตลาด 
การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด การใช้แบบจ าลองทาง
ธุรกิจเพื่อประมวลความรู้ เทคนิคและการวิเคราะห์ปัญหาทาง
การตลาด 

 
301476 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Strategic Management in Agribusiness) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ต าแหน่งของภาคเกษตรไทย สถานการณ์ของสินค้า
เกษตรที่ส าคัญ ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร แนวทางใน
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ตามสถานการณ์ กรณีศึกษาทางด้าน ธุรกิจเกษตร 
 
301481 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร      3(0-9-0) 
            และความปลอดภัยด้านอาหาร  
 (Project in Integrated Agricultural Technology 
 and Food Safety Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้านการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  
วิธีการเขียนเค้าโครงตามระเบียบวิธีวิจัย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
น า เส น อ หั ว ข้ อ เ ค้ า โค ร ง ร่ า ง โค ร ง ง า น ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
เทคโนโลยีการเกษตร และความปลอดภัยของอาหาร จัดท า
โครงงานด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร และความปลอดภัย
ของอาหารท่ีได้รับอนุมัติ และเขียนรายงานตาม ระบบงานวิจัย  
และน าเสนอผลงาน 

 
301482 สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 2 1(0-3-6) 
  (Seminar in Agribusiness Management II) 
วิชาบังคับก่อน : 301381  สัมมนาการจัดการธุรกิจเกษตร 1 
 การน าเสนอผลงานในลักษณะของการสัมมนา ท้ังรูปแบบ
ของบทความทางวิชาการ และแผนธุรกิจเกษตร การน าเสนอผลงาน
ด้วยวาจาพร้อมท้ังใช้เทคโนโลยีช่วยในการน าเสนอ การยกตัวอย่าง
แผนธุรกิจการเกษตรของบริษัทข้ามชาติ พร้อมการวิเคราะห์
น าเสนอประเด็น อภิปราย การร่วมถกปัญหาในเชิงวิชาการ และ
สามารถน าผลสรุปไปพัฒนาแผนธุรกิจด้วยตนเองได ้

 
301490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-3) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ วิธีการเขียน
จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 เทคนิค
การน าเสนอโครงการหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การเตรียมความพร้อมสู่
ความส าเร็จ 
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301491 สหกิจศึกษา 1                                8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และ  
          301490 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
 
302212 หลักการผลิตพืช 3(2-3-4) 
 (Principles of Crop Production)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พืชและความส าคัญของพืชต่อประชาคมโลกปัจจัยท่ี
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชดินปุ๋ยและธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืชการขยายพันธุ์ของพืชโดยใช้และไม่ใช้เมล็ด
การผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญธัญพืชพืชตระกูลถั่วไม้ผลไม้ดอกไม้
ประดับและพืชอาหารสัตว์ศัตรูพืชและวิธีการควบคุม 
 
303320  หลักการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
  (Principles of Animal Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ระบบการผลิตสัตว์ สรีรวิทยาของสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ 
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ สัตว์ปีก สุกร โค-กระบือ และ
สัตว์น้ า 

 
304301  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Biotechnology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 เป็ นรายวิชาท่ีบรรยาย เพื่ อ ให้ ความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร เทคโนโลยีการหมัก
การผลิตเอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร เทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ ยชี วภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์
เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ ท า งด้ าน พื ช  ก าร เพ าะ เลี้ ย ง เ น้ื อ เยื่ อ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ และการ
โคลนน่ิง 
 
304312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(2-3-4) 
       (Plant Molecular Biology) 
วิชาบังคับก่อน : 304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  และ  
    102201 ชีวเคม ี
  โครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์พืช
โครงสร้างและหน้าท่ีของสารพันธุกรรมการถ่ายทอดสารพันธุกรรม
องค์ประกอบพื้นฐานทางชีวเคมีขั้นตอนการสังเคราะห์และควบคุม
การสังเคราะห์โปรตีนกระบวนการพัฒนาของพืชในระดับโมเลกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์  การพัฒนาเทคนิคและ
เครื่องมือเกี่ยวกับการตัดต่อยีนการใช้เทคนิคการตัดต่อดีเอ็นเอใน
การวิเคราะห์กระบวนการทางชีววิทยาและพัฒนาการของพืช พันธุ
วิศวกรรมในพืช และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
322101 สถิติเบื้องต้นส าหรับการเกษตร 3(3-0-6) 
             (Introduction to Statistics of Agriculture)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติ รวมถึงสถิติพรรณนา
และสถิติอนุมาน การแจกแจงความถ่ีการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
และการวัดความแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การ
แจกแจงความน่าจะเป็นแบบเต็มหน่วย การแจกแจงแบบปกติ
ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การทดสอบโดยใช้ไค-สแควร์ 
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322201 สถิติส าหรับการทดลองทางการเกษตร       3(2-3-4)  
       (Experimental Statistics for Agriculture) 
วิชาบังคับก่อน : 322101  สถิติเบ้ืองต้นส าหรับการเกษตร 
 หลักการออกแบบการทดลอง ความคลาดเคลื่อนของการ
ทดลองและการควบคุม การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ 
แผนการทดลองแบบต่างๆ ได้แก่ แผนเชิงสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบบลอก
บริบูรณ์ เชิงสุ่ม แผนแบบจตุรัสลาติน แผนแบบสปลิตพลอต การ
ทดลองแบบแฟกตอเรียล การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  การถดถอย
พหุคูณและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 
322102  การผลิตพืชเบื้องต้น      1(1-0-2) 
       (Fundamental Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติ และความส าคัญของการผลิตพืช ลักษณะ และ
การใช้งานอุปกรณ์การเกษตร การเตรียมการก่อนการปลูกพืช การ
ปลูกพืชไร่ พืชสวน การจัดการและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้
ประโยชน์ผลิตผลพืช การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
322103  ฝึกงานการผลิตพืช 1     1(0-3-0) 
 (Crop Production Practicum I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การปฏิบัติงานประกอบด้วย การเตรียมแปลงปลูก  การ
ปลูก  การให้น้ า การดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว 
 
322211 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3-4) 
 (Physiology of Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน : 104103 ชีววิทยาของพืช,  
    104104 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืช 
 กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต 
เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้ า ประสิทธิภาพการใช้

น้ าของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าภายในเซลล์ และนอกเซลล์ของ
พืช  การขนถ่ายอาหารและน้ า การเจริญเติบโตของพืชและปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และวัดอัตราการเจริญเติบโต ผลผลิตและ
องค์ประกอบของผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งผลิต และแหล่ง
ใช้อาหารของพืช  ตลอดจนสรีรวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของพืช
หลังการเก็บเกี่ยว 
 
322241  ดินและการจัดการดิน 3(2-3-4) 
    (Soil and Soil Management)   
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1,  
                     102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
  ความส าคัญของดินต่อสิ่งมีชีวิตและการเกษตร ธรรมชาติ
และองค์ประกอบของดิน การก าเนิดและการพัฒนาของดิน สมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพของดิน การเสื่อมของดิน การ
จัดการดิน และการส ารวจดิน 
 
322242 ภูมิอากาศและการชลประทาน               3(2-3-4) 
 ส าหรับการผลิตพืช 
            (Climates and Irrigation for Crop Production)  
วิชาบังคับก่อน : 322241  ดินและการจัดการ หรือ 
    โดยความเห็นชอบของสาขาฯ  
   อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช การ
เกิดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  การจ าแนกเขต
ภูมิอากาศของประเทศไทย เครื่องมือท่ีใช้และวิธีการวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา วัตถุประสงค์และประวัติความเป็นมาของระบบ
ชลประทาน ความส าคัญของน้ า คุณภาพน้ าชลประทาน ความ
ต้องการน้ าของพืช คุณสมบัติของดินท่ีเกี่ยวข้องกับการให้น้ าของพืช 
ระบบการให้น้ าและการติดตั้ง และการให้ปุ๋ยในระบบชลประทาน  
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301491 สหกิจศึกษา 1                                8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และ  
          301490 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
 
302212 หลักการผลิตพืช 3(2-3-4) 
 (Principles of Crop Production)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พืชและความส าคัญของพืชต่อประชาคมโลกปัจจัยท่ี
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชดินปุ๋ยและธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืชการขยายพันธุ์ของพืชโดยใช้และไม่ใช้เมล็ด
การผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญธัญพืชพืชตระกูลถั่วไม้ผลไม้ดอกไม้
ประดับและพืชอาหารสัตว์ศัตรูพืชและวิธีการควบคุม 
 
303320  หลักการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
  (Principles of Animal Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ระบบการผลิตสัตว์ สรีรวิทยาของสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ 
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ สัตว์ปีก สุกร โค-กระบือ และ
สัตว์น้ า 

 
304301  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Biotechnology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 เป็ นรายวิชาท่ีบรรยาย เพื่ อ ให้ ความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร เทคโนโลยีการหมัก
การผลิตเอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร เทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ ยชี วภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์
เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ ท า งด้ าน พื ช  ก าร เพ าะ เลี้ ย ง เ น้ื อ เยื่ อ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ และการ
โคลนน่ิง 
 
304312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(2-3-4) 
       (Plant Molecular Biology) 
วิชาบังคับก่อน : 304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  และ  
    102201 ชีวเคม ี
  โครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์พืช
โครงสร้างและหน้าท่ีของสารพันธุกรรมการถ่ายทอดสารพันธุกรรม
องค์ประกอบพื้นฐานทางชีวเคมีขั้นตอนการสังเคราะห์และควบคุม
การสังเคราะห์โปรตีนกระบวนการพัฒนาของพืชในระดับโมเลกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์  การพัฒนาเทคนิคและ
เครื่องมือเกี่ยวกับการตัดต่อยีนการใช้เทคนิคการตัดต่อดีเอ็นเอใน
การวิเคราะห์กระบวนการทางชีววิทยาและพัฒนาการของพืช พันธุ
วิศวกรรมในพืช และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
322101 สถิติเบื้องต้นส าหรับการเกษตร 3(3-0-6) 
             (Introduction to Statistics of Agriculture)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติ รวมถึงสถิติพรรณนา
และสถิติอนุมาน การแจกแจงความถี่การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
และการวัดความแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การ
แจกแจงความน่าจะเป็นแบบเต็มหน่วย การแจกแจงแบบปกติ
ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การทดสอบโดยใช้ไค-สแควร์ 
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322201 สถิติส าหรับการทดลองทางการเกษตร       3(2-3-4)  
       (Experimental Statistics for Agriculture) 
วิชาบังคับก่อน : 322101  สถิติเบ้ืองต้นส าหรับการเกษตร 
 หลักการออกแบบการทดลอง ความคลาดเคลื่อนของการ
ทดลองและการควบคุม การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ 
แผนการทดลองแบบต่างๆ ได้แก่ แผนเชิงสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบบลอก
บริบูรณ์ เชิงสุ่ม แผนแบบจตุรัสลาติน แผนแบบสปลิตพลอต การ
ทดลองแบบแฟกตอเรียล การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  การถดถอย
พหุคูณและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 
322102  การผลิตพืชเบื้องต้น      1(1-0-2) 
       (Fundamental Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติ และความส าคัญของการผลิตพืช ลักษณะ และ
การใช้งานอุปกรณ์การเกษตร การเตรียมการก่อนการปลูกพืช การ
ปลูกพืชไร่ พืชสวน การจัดการและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้
ประโยชน์ผลิตผลพืช การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
322103  ฝึกงานการผลิตพืช 1     1(0-3-0) 
 (Crop Production Practicum I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การปฏิบัติงานประกอบด้วย การเตรียมแปลงปลูก  การ
ปลูก  การให้น้ า การดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว 
 
322211 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3-4) 
 (Physiology of Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน : 104103 ชีววิทยาของพืช,  
    104104 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืช 
 กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต 
เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้ า ประสิทธิภาพการใช้

น้ าของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าภายในเซลล์ และนอกเซลล์ของ
พืช  การขนถ่ายอาหารและน้ า การเจริญเติบโตของพืชและปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และวัดอัตราการเจริญเติบโต ผลผลิตและ
องค์ประกอบของผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งผลิต และแหล่ง
ใช้อาหารของพืช  ตลอดจนสรีรวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของพืช
หลังการเก็บเกี่ยว 
 
322241  ดินและการจัดการดิน 3(2-3-4) 
    (Soil and Soil Management)   
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1,  
                     102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
  ความส าคัญของดินต่อสิ่งมีชีวิตและการเกษตร ธรรมชาติ
และองค์ประกอบของดิน การก าเนิดและการพัฒนาของดิน สมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพของดิน การเส่ือมของดิน การ
จัดการดิน และการส ารวจดิน 
 
322242 ภูมิอากาศและการชลประทาน               3(2-3-4) 
 ส าหรับการผลิตพืช 
            (Climates and Irrigation for Crop Production)  
วิชาบังคับก่อน : 322241  ดินและการจัดการ หรือ 
    โดยความเห็นชอบของสาขาฯ  
   อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช การ
เกิดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  การจ าแนกเขต
ภูมิอากาศของประเทศไทย เครื่องมือท่ีใช้และวิธีการวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา วัตถุประสงค์และประวัติความเป็นมาของระบบ
ชลประทาน ความส าคัญของน้ า คุณภาพน้ าชลประทาน ความ
ต้องการน้ าของพืช คุณสมบัติของดินท่ีเกี่ยวข้องกับการให้น้ าของพืช 
ระบบการให้น้ าและการติดตั้ง และการให้ปุ๋ยในระบบชลประทาน  
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322251 แมลง สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกันก าจัด 3(2-3-4) 
 (Insects, Animal Plant Pests and  
 Their Control)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีววิทยา และการ
จ าแนกหมวดหมู่แมลง ชนิดแมลง และสัตว์ศัตรูพืชเศรษฐกิจ และ
วิธีการป้องกันก าจัด เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน 

322261  จักรกลการเกษตรส าหรับการผลิตพืช          3(2-3-4) 
       (Agricultural Machinery for Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ชนิดและหลักการ
ท างานของเครื่องยนต ์รถแทรกเตอร์ชนิดต่าง ๆ การใช้งานอุปกรณ์ต่อ
พ่วง การดูแลรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ 
เครื่องมือเขตกรรม เครื่องมือเก็บเกี่ยว ฯลฯ  และผลกระทบของการ
ใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงต่อระบบนิเวศน์ 
 
322302 ฝึกงานการผลิตพืช 2 1(0-3-0) 
  (Crop Production Practicum II)  
วิชาบังคับก่อน : 322103  ฝึกงานการผลิตพืช 1 
  นักศึกษาปฏิบัติงานภาคสนามโดยท าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุม
และก ากับดูแลนักศึกษาในรายวิชา ฝึกงานการผลิตพืช 1 ตลอดฤดู
การผลิต การปฏิบัติงานประกอบด้วย การก าหนดแผนการผลิต  การ
ติดตามการปฏิบัติงาน การให้ค าแนะน าและแก้ปัญหา และการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการผลิตทางการเกษตรท่ีดี 
(Good agricultural practices : GAP) 
 
 
 

322303 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ  4(3-3-6) 
 (Economic Crop Production Technology)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  การวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ การวิเคราะห์พื้นท่ีปลูก
และการเตรียมพื้นท่ี  การเตรียมท่อนพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์  วิธีการ
ปลูกและการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการปลูก เทคโนโลยีการจัดการ
น้ าและปุ๋ย เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  การเก็บเกี่ยว การจัดการ
หลังเก็บเกี่ยว การดูงานการผลิตพืชเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม 
 
322304  โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1                2(1-3-2) 
            (Commercial Crop Production Project I)  
วิชาบังคับก่อน : ความเห็นชอบของสาขาฯ 
 ระดมความคิดการจัดท าแผนธุรกิจด้านการผลิตพืชตามหัวข้อ
ท่ีกลุ่มนักศึกษาเลือก การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทัศนศึกษาดูงานการ
ผลิตจริงของสถานประกอบการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
น าเสนอหัวข้อโครงการ การจัดท าวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ
ของโครงการ การจัดท าแผนการด าเนินการ การตลาด ทรัพยากร
บุคคล การผลิต การเงินและบัญชี ผลตอบแทนการลงทุน รวมท้ัง
หัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรยุคใหม่และด าเนินการธุรกิจเกษตร 
เช่น การจัดท าวิสัยทัศน์ และภารกิจองค์กร 
 
322311 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
 (Plant Breeding)   
วิชาบังคับก่อน : 322201 สถิติส าหรับการทดลองทางการเกษตร, 
                     104203 พันธุศาสตร์  
  ความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักพันธุศาสตร์ของ
การปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีการปรับปรุงพันธุ์ในพืชผสมตัวเองและพืช
ผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการกลายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์
เพื่อต้านทานโรคและแมลง การผสมระหว่างพืชต่างชนิด การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และการเผยแพร่พันธุ์ดี 
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322313 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 
 (Postharvest Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  โครงสร้างองค์ประกอบ และลักษณะของผลิตผลเกษตร 
ความบริบูรณ์และดัชนีความบริบูรณ์ของผลิตผลเกษตร  ระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลัง
การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวใน
ระดับพื้นฐานจนถึงอุตสาหกรรม ได้แก่ การคัดเลือก การคัดขนาด  
การบรรจุ การเก็บรักษา การสี การนวด การจัดการผลผลิตท่ีถูกคัด
ออก เป็นต้น 
 
322314 การขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
  (Plant Propagation)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการ
ขยายพันธุ์พืช  โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขยายพันธุ์พืช  
การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด  ส่วนของล าต้น และส่วนอื่น ๆ โดย
วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การแบ่ง การแยก การตอน การตัดช า การติดตา 
การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงการศึกษาดู
งานแหล่งผลิตพันธุ์ไม้เพ่ือการค้าท่ีส าคัญ 
 
322341 การจัดการธาตุอาหารพืชและปุ๋ย 2(1-3-2) 
 (Plant Nutrient and Fertilizer Management) 
วิชาบังคับก่อน : 322241 ดินและการจัดการดิน หรือ 
    โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  ปัจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารท่ี
จ าเป็นส าหรับพืช  บทบาทและหน้าท่ีของธาตุอาหารพืช รูปของธาตุ
อาหารพืชท่ีอยู่ในดินและแหล่งท่ีมา ความหมายของปุ๋ย การจ าแนก
ชนิดปุ๋ยและการผลิต การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การค านวณและ
การผสมปุ๋ย ทดสอบการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืช 

322351  โรคพืชและการป้องกันก าจัด             3(2-3-4) 
 (Plant Diseases and Their Control) 
วิชาบังคับก่อน : 108201  จุลชีววิทยา,  
                      108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
  ความส าคัญของโรคพืช ความเสียหาย ประเภทและชนิด
ของสาเหตุโรคพืช หลักการวินิจฉัยสาเหตุ   การเป็นปรสิตและ
พัฒนาการของโรคติดเชื้อ การเข้าท าลายพืช ผลกระทบของเชื้อต่อ
สรีรวิทยาของพืช การป้องกันตัวเองของพืช พันธุศาสตร์ของการเกิด
โรค ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรค การแพร่ระบาด หลักการป้องกันก าจัด
โรคพืช และกรณีตัวอย่างของโรคแต่ละประเภทท่ีส าคัญ 
 
322361 วัชพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-3-4) 
 (Weeds and Their Control)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  ความส าคัญของวัชพืชต่อการเกษตร ชีววิทยาและการ
จ าแนกวัชพืช การแข่งขันของวัชพืชกับการปลูกพืช หลักการป้องกัน
ก าจัดวัชพืช สารก าจัดวัชพืช และเทคนิคการใช้ และพิษวิทยาของ
สารก าจัดวัชพืช ผลกระทบของสารก าจัดวัชพืชต่อสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมวัชพืชในพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
 
322410 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 2(1-3-2) 
 (Seed Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  ขอบข่ายของวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ความหมายของเมล็ด
พันธุ์ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์และ
ความส าคัญ  หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์  การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์และ
การสุกแก่ การงอกของเมล็ดพันธุ์และกระบวนการงอก  การพักตัว
ของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ การประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์ และการศึกษาดูงานระบบการผลิตเมล็ด
พันธุ์ของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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322251 แมลง สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกันก าจัด 3(2-3-4) 
 (Insects, Animal Plant Pests and  
 Their Control)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีววิทยา และการ
จ าแนกหมวดหมู่แมลง ชนิดแมลง และสัตว์ศัตรูพืชเศรษฐกิจ และ
วิธีการป้องกันก าจัด เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน 

322261  จักรกลการเกษตรส าหรับการผลิตพืช          3(2-3-4) 
       (Agricultural Machinery for Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ชนิดและหลักการ
ท างานของเครื่องยนต ์รถแทรกเตอร์ชนิดต่าง ๆ การใช้งานอุปกรณ์ต่อ
พ่วง การดูแลรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ 
เครื่องมือเขตกรรม เครื่องมือเก็บเกี่ยว ฯลฯ  และผลกระทบของการ
ใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงต่อระบบนิเวศน์ 
 
322302 ฝึกงานการผลิตพืช 2 1(0-3-0) 
  (Crop Production Practicum II)  
วิชาบังคับก่อน : 322103  ฝึกงานการผลิตพืช 1 
  นักศึกษาปฏิบัติงานภาคสนามโดยท าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุม
และก ากับดูแลนักศึกษาในรายวิชา ฝึกงานการผลิตพืช 1 ตลอดฤดู
การผลิต การปฏิบัติงานประกอบด้วย การก าหนดแผนการผลิต  การ
ติดตามการปฏิบัติงาน การให้ค าแนะน าและแก้ปัญหา และการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการผลิตทางการเกษตรท่ีดี 
(Good agricultural practices : GAP) 
 
 
 

322303 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ  4(3-3-6) 
 (Economic Crop Production Technology)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  การวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ การวิเคราะห์พื้นท่ีปลูก
และการเตรียมพื้นท่ี  การเตรียมท่อนพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์  วิธีการ
ปลูกและการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการปลูก เทคโนโลยีการจัดการ
น้ าและปุ๋ย เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  การเก็บเกี่ยว การจัดการ
หลังเก็บเกี่ยว การดูงานการผลิตพืชเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม 
 
322304  โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1                2(1-3-2) 
            (Commercial Crop Production Project I)  
วิชาบังคับก่อน : ความเห็นชอบของสาขาฯ 
 ระดมความคิดการจัดท าแผนธุรกิจด้านการผลิตพืชตามหัวข้อ
ท่ีกลุ่มนักศึกษาเลือก การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทัศนศึกษาดูงานการ
ผลิตจริงของสถานประกอบการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
น าเสนอหัวข้อโครงการ การจัดท าวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ
ของโครงการ การจัดท าแผนการด าเนินการ การตลาด ทรัพยากร
บุคคล การผลิต การเงินและบัญชี ผลตอบแทนการลงทุน รวมท้ัง
หัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรยุคใหม่และด าเนินการธุรกิจเกษตร 
เช่น การจัดท าวิสัยทัศน์ และภารกิจองค์กร 
 
322311 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
 (Plant Breeding)   
วิชาบังคับก่อน : 322201 สถิติส าหรับการทดลองทางการเกษตร, 
                     104203 พันธุศาสตร์  
  ความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักพันธุศาสตร์ของ
การปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีการปรับปรุงพันธุ์ในพืชผสมตัวเองและพืช
ผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการกลายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์
เพื่อต้านทานโรคและแมลง การผสมระหว่างพืชต่างชนิด การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และการเผยแพร่พันธุ์ดี 
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322313 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 
 (Postharvest Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  โครงสร้างองค์ประกอบ และลักษณะของผลิตผลเกษตร 
ความบริบูรณ์และดัชนีความบริบูรณ์ของผลิตผลเกษตร  ระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการเก็บเก่ียว ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลัง
การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวใน
ระดับพื้นฐานจนถึงอุตสาหกรรม ได้แก่ การคัดเลือก การคัดขนาด  
การบรรจุ การเก็บรักษา การสี การนวด การจัดการผลผลิตท่ีถูกคัด
ออก เป็นต้น 
 
322314 การขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
  (Plant Propagation)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการ
ขยายพันธุ์พืช  โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขยายพันธุ์พืช  
การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด  ส่วนของล าต้น และส่วนอื่น ๆ โดย
วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การแบ่ง การแยก การตอน การตัดช า การติดตา 
การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงการศึกษาดู
งานแหล่งผลิตพันธุ์ไม้เพ่ือการค้าท่ีส าคัญ 
 
322341 การจัดการธาตุอาหารพืชและปุ๋ย 2(1-3-2) 
 (Plant Nutrient and Fertilizer Management) 
วิชาบังคับก่อน : 322241 ดินและการจัดการดิน หรือ 
    โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  ปัจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารท่ี
จ าเป็นส าหรับพืช  บทบาทและหน้าท่ีของธาตุอาหารพืช รูปของธาตุ
อาหารพืชท่ีอยู่ในดินและแหล่งท่ีมา ความหมายของปุ๋ย การจ าแนก
ชนิดปุ๋ยและการผลิต การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การค านวณและ
การผสมปุ๋ย ทดสอบการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืช 

322351  โรคพืชและการป้องกันก าจัด             3(2-3-4) 
 (Plant Diseases and Their Control) 
วิชาบังคับก่อน : 108201  จุลชีววิทยา,  
                      108202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
  ความส าคัญของโรคพืช ความเสียหาย ประเภทและชนิด
ของสาเหตุโรคพืช หลักการวินิจฉัยสาเหตุ   การเป็นปรสิตและ
พัฒนาการของโรคติดเชื้อ การเข้าท าลายพืช ผลกระทบของเชื้อต่อ
สรีรวิทยาของพืช การป้องกันตัวเองของพืช พันธุศาสตร์ของการเกิด
โรค ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรค การแพร่ระบาด หลักการป้องกันก าจัด
โรคพืช และกรณีตัวอย่างของโรคแต่ละประเภทท่ีส าคัญ 
 
322361 วัชพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-3-4) 
 (Weeds and Their Control)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  ความส าคัญของวัชพืชต่อการเกษตร ชีววิทยาและการ
จ าแนกวัชพืช การแข่งขันของวัชพืชกับการปลูกพืช หลักการป้องกัน
ก าจัดวัชพืช สารก าจัดวัชพืช และเทคนิคการใช้ และพิษวิทยาของ
สารก าจัดวัชพืช ผลกระทบของสารก าจัดวัชพืชต่อสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมวัชพืชในพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
 
322410 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 2(1-3-2) 
 (Seed Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  ขอบข่ายของวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ความหมายของเมล็ด
พันธุ์ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์และ
ความส าคัญ  หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์  การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์และ
การสุกแก่ การงอกของเมล็ดพันธุ์และกระบวนการงอก  การพักตัว
ของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ การประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์ และการศึกษาดูงานระบบการผลิตเมล็ด
พันธุ์ของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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322481 ปัญหาพิเศษ  3(0-9-0) 
 (Special Problems) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การค้นคว้างานวิจัย การทดลอง หรือศึกษาปัญหาในการ
ผลิตพืช 
 
322482  สัมมนา  1(1-0-6) 
 (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  การเขียนบทคัดย่อ และการน าเสนอผลงานวิชาการใน
ลักษณะของการสัมมนา 
 
323171  การปฏิบัติงานฟาร์ม 3(0-9-0) 
 (General Farm Practicum) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในฟาร์มผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
ได้แก่ ฟาร์มโคนม โคเน้ือ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มประมง 
การบัญชีฟาร์ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น และทัศนศึกษา
เยี่ยมชมฟาร์มและธุรกิจการผลิตสัตว์ดังกล่าวข้างต้น 
 
323211  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1 3(3-0-6) 
 (Animal Anatomy and Physiology I) 
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2   

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ปศุสัตว์ในเรื่อง เซลล์ เน้ือเยื่อ ของเหลวในร่างกาย ส่วนปกคลุม
ร่างกาย ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัสพิ เศษ โครงกระดูก 
กล้ามเน้ือ หัวใจและการไหลเวียนโลหิต การหายใจและการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ และระบบภูมิคุ้มกันโรค 
 
 
 

323212  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1(0-3-0) 
 และสรีรวิทยาของสัตว์ 1 
 (Animal Anatomy and Physiology Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 323211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว ์1 

หรือเรียนควบคู่  
ศึกษาถึงกายวิภาคของระบบต่าง ๆ ในปศุสัตว์และศึกษา

ทดลองถึงลักษณะคุณสมบัติและหน้าท่ีของเซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐาน
ของร่างกาย ส่วนปกคลุมร่างกาย ระบบประสาท กระดูก กล้ามเนื้อ 
การไหลเวียนและส่วนประกอบทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิต 
การหายใจ และระบบภูมิคุ้มกันโรค 
 
323251 ระบบการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Animal Production Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาถึงองค์ประกอบตลอดโซ่การผลิตในการผลิตสัตว์ 
ภาพรวมของการผลิตสัตว์ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก โอกาส ปัญหา ความท้าทายของผู้ประกอบการ (ใหญ่ กลาง เล็ก) 
และ 3 เสาหลักของการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน ได้แก่ คน (อาหาร
ปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร) สัตว์ (ประสิทธิภาพการผลิต 
และ  สวัสดิภ าพสัตว์ ) สิ่ งแวดล้อม (การผลิต ท่ี เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม) 
 
323313  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2    3(3-0-6) 
 (Animal Anatomy and Physiology II) 
วิชาบังคับก่อน : 323211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ปศุสัตว์ในเรื่อง การย่อยอาหาร ไตและการขับถ่าย-ปัสสาวะ ต่อมไร้
ท่อและหน้าท่ีของฮอร์โมน การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ผลจาก
ความเครียดต่อการผลิตสัตว์ การสืบพันธุ์ในสัตว์เพศผู้และเพศเมีย 
การสร้างน้ านม การสร้างไข่ของสัตว์ปีก การผสมเทียม การถ่าย
ฝากคัพภะและวิทยาการสืบพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์น้ า 
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323314  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ 1(0-3-0) 
 สรีรวิทยาของสัตว์ 2 
 (Animal Anatomy and Physiology Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  323313 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2 

หรือเรียนควบคู่  
ศึกษา ปฏิบัติ ทดลองในสัตว์ ถึงลักษณะและหน้าท่ีของ

การย่อยอาหาร การขับถ่ายปัสสาวะ อิทธิพลของฮอร์โมนต่อการ
สืบพันธุ์และการด ารงชีพ ผลจากความเครียดต่อผลผลิต การตรวจ
คุณภาพน้ าเชื้อ การผสมเทียม และวิทยาการสืบพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึง
กายวิภาคของสัตว์น้ า  
 
323315 สุขศาสตร์ และการป้องกันโรคสัตว์    4(3-3-6) 
 (Animal Hygiene and Disease Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการเกี่ยวกับสุขศาสตร์ส าหรับสัตว์และการป้องกัน
โรค ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและสาเหตุของการเกิดโรคจาก
เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิตสัตว์ขั้นพื้นฐาน โรคท่ีส าคัญของสัตว์ปีก สุกร โค 
กระบือ แพะ แกะและโรคสัตว์น้ า หลักการใช้และก าหนดโปรแกรม
วัคซีนโปรแกรมสุขภาพส าหรับสัตว์ ยาและหลักการใช้ยาส าหรับ
สัตว์ หลักการท าลายและลดปริมาณเชื้อโรค หลักการจัดการสุขภาพ
ของฝูงสัตว์ ระบบความปลอดภัยของคนและสัตว์ภายในฟาร์ม และ
หลักการควบคุมและก าจัดโรคสัตว์ 
 
323321  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 3(3-0-6) 
 (Monogastric Animal Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี 
 ความส าคัญของโภชนศาสตร์สัตว์ โภชนะและการใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะ
และมาตรฐานการให้อาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนะของ
อาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ 

323322 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 1 1(0-3-0) 
 (Animal Nutrition Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน :  323321 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว หรือ

เรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางฟิสิกส์และเคมีของวัสดุท่ีใช้
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ การวิเคราะห์หาความชื้น เถ้า โปรตีน 
ไขมัน เยื่อใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
 
323323 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง  3(3-0-6) 
 (Ruminant Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี 

ระบบทางเดินอาหารของสัตว์เค้ียวเอื้อง การสังเคราะห์ 
การน าพาและการดูดซึมโภชนะ การย่อยและเมตาโบลิซึมของคาร์
โบไฮเดรท ไขมัน และไนโตรเจน การใช้ผลิตผล ผลพลอยได้จาก
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอาหารสัตว์เค้ียวเอื้อง 
 
323324   ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 2                  1(0-3-0) 
              (Animal Nutrition Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  323323 โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง หรือ 
 เรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทเยื่อใย ได้แก่การวิเคราะห์หาเซลลูโลส 
เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และอื่น ๆ รวมถึงการประเมินคุณภาพของพืช
อาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญต่อการให้อาหารสัตว์เค้ียว
เอื้อง รวมท้ังการวิเคราะห์กรดไขมันระเหยได้ และการวิเคราะห์
องค์ประกอบของน้ านม 
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322481 ปัญหาพิเศษ  3(0-9-0) 
 (Special Problems) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การค้นคว้างานวิจัย การทดลอง หรือศึกษาปัญหาในการ
ผลิตพืช 
 
322482  สัมมนา  1(1-0-6) 
 (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
  การเขียนบทคัดย่อ และการน าเสนอผลงานวิชาการใน
ลักษณะของการสัมมนา 
 
323171  การปฏิบัติงานฟาร์ม 3(0-9-0) 
 (General Farm Practicum) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในฟาร์มผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
ได้แก่ ฟาร์มโคนม โคเน้ือ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มประมง 
การบัญชีฟาร์ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น และทัศนศึกษา
เยี่ยมชมฟาร์มและธุรกิจการผลิตสัตว์ดังกล่าวข้างต้น 
 
323211  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1 3(3-0-6) 
 (Animal Anatomy and Physiology I) 
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2   

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ปศุสัตว์ในเรื่อง เซลล์ เน้ือเยื่อ ของเหลวในร่างกาย ส่วนปกคลุม
ร่างกาย ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัสพิ เศษ โครงกระดูก 
กล้ามเน้ือ หัวใจและการไหลเวียนโลหิต การหายใจและการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ และระบบภูมิคุ้มกันโรค 
 
 
 

323212  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1(0-3-0) 
 และสรีรวิทยาของสัตว์ 1 
 (Animal Anatomy and Physiology Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 323211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว ์1 

หรือเรียนควบคู่  
ศึกษาถึงกายวิภาคของระบบต่าง ๆ ในปศุสัตว์และศึกษา

ทดลองถึงลักษณะคุณสมบัติและหน้าท่ีของเซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐาน
ของร่างกาย ส่วนปกคลุมร่างกาย ระบบประสาท กระดูก กล้ามเนื้อ 
การไหลเวียนและส่วนประกอบทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิต 
การหายใจ และระบบภูมิคุ้มกันโรค 
 
323251 ระบบการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Animal Production Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาถึงองค์ประกอบตลอดโซ่การผลิตในการผลิตสัตว์ 
ภาพรวมของการผลิตสัตว์ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก โอกาส ปัญหา ความท้าทายของผู้ประกอบการ (ใหญ่ กลาง เล็ก) 
และ 3 เสาหลักของการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน ได้แก่ คน (อาหาร
ปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร) สัตว์ (ประสิทธิภาพการผลิต 
และ  สวัสดิภ าพสัตว์ ) สิ่ งแวดล้อม (การผลิต ท่ี เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม) 
 
323313  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2    3(3-0-6) 
 (Animal Anatomy and Physiology II) 
วิชาบังคับก่อน : 323211 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ปศุสัตว์ในเรื่อง การย่อยอาหาร ไตและการขับถ่าย-ปัสสาวะ ต่อมไร้
ท่อและหน้าท่ีของฮอร์โมน การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ผลจาก
ความเครียดต่อการผลิตสัตว์ การสืบพันธุ์ในสัตว์เพศผู้และเพศเมีย 
การสร้างน้ านม การสร้างไข่ของสัตว์ปีก การผสมเทียม การถ่าย
ฝากคัพภะและวิทยาการสืบพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์น้ า 
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323314  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ 1(0-3-0) 
 สรีรวิทยาของสัตว์ 2 
 (Animal Anatomy and Physiology Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  323313 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2 

หรือเรียนควบคู่  
ศึกษา ปฏิบัติ ทดลองในสัตว์ ถึงลักษณะและหน้าท่ีของ

การย่อยอาหาร การขับถ่ายปัสสาวะ อิทธิพลของฮอร์โมนต่อการ
สืบพันธุ์และการด ารงชีพ ผลจากความเครียดต่อผลผลิต การตรวจ
คุณภาพน้ าเชื้อ การผสมเทียม และวิทยาการสืบพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึง
กายวิภาคของสัตว์น้ า  
 
323315 สุขศาสตร์ และการป้องกันโรคสัตว์    4(3-3-6) 
 (Animal Hygiene and Disease Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการเกี่ยวกับสุขศาสตร์ส าหรับสัตว์และการป้องกัน
โรค ความเข้าใจเก่ียวกับโรคและสาเหตุของการเกิดโรคจาก
เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิตสัตว์ขั้นพื้นฐาน โรคท่ีส าคัญของสัตว์ปีก สุกร โค 
กระบือ แพะ แกะและโรคสัตว์น้ า หลักการใช้และก าหนดโปรแกรม
วัคซีนโปรแกรมสุขภาพส าหรับสัตว์ ยาและหลักการใช้ยาส าหรับ
สัตว์ หลักการท าลายและลดปริมาณเชื้อโรค หลักการจัดการสุขภาพ
ของฝูงสัตว์ ระบบความปลอดภัยของคนและสัตว์ภายในฟาร์ม และ
หลักการควบคุมและก าจัดโรคสัตว์ 
 
323321  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 3(3-0-6) 
 (Monogastric Animal Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี 
 ความส าคัญของโภชนศาสตร์สัตว์ โภชนะและการใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะ
และมาตรฐานการให้อาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนะของ
อาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ 

323322 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 1 1(0-3-0) 
 (Animal Nutrition Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน :  323321 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว หรือ

เรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางฟิสิกส์และเคมีของวัสดุท่ีใช้
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ การวิเคราะห์หาความชื้น เถ้า โปรตีน 
ไขมัน เยื่อใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
 
323323 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง  3(3-0-6) 
 (Ruminant Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี 

ระบบทางเดินอาหารของสัตว์เค้ียวเอื้อง การสังเคราะห์ 
การน าพาและการดูดซึมโภชนะ การย่อยและเมตาโบลิซึมของคาร์
โบไฮเดรท ไขมัน และไนโตรเจน การใช้ผลิตผล ผลพลอยได้จาก
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอาหารสัตว์เค้ียวเอื้อง 
 
323324   ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 2                  1(0-3-0) 
              (Animal Nutrition Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  323323 โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง หรือ 
 เรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทเยื่อใย ได้แก่การวิเคราะห์หาเซลลูโลส 
เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และอื่น ๆ รวมถึงการประเมินคุณภาพของพืช
อาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญต่อการให้อาหารสัตว์เค้ียว
เอื้อง รวมท้ังการวิเคราะห์กรดไขมันระเหยได้ และการวิเคราะห์
องค์ประกอบของน้ านม 
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323341 การผลิตสัตว์ปีก    3(2-3-4) 
 (Poultry Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พันธุ์และพันธุกรรมของสัตว์ปีก ท่ี เกี่ ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและการจัดการ อาหารและการให้อาหาร 
หลักการผลิตสัตว์ปีกท่ีเหมาะสม โรคท่ีส าคัญของสัตว์ปีกและการ
ป้องกันรักษา 
 
323342 การผลิตสุกร    3(2-3-4) 
 (Swine Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกร พันธุ์และการ
ปรับปรุงพันธุ์สุกร อาหารและการให้อาหารสุกร การจัดการสุกรพ่อ
แม่พันธุ์ การจัดการสุกรขุน ซากและเน้ือสุกร การป้องกันและ
ควบคุมโรคสุกร ต้นทุนการผลิตและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสุกร 
 
323343 การผลิตสัตว์น้ า    3(2-3-4) 
 (Aquaculture) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ชนิดของสัตว์น้ าท่ี
นิยมเลี้ยง หลักการและวิธีการในการสร้างบ่อ การใส่ปุ๋ย การให้
อาหาร การเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยง รวมท้ัง
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
323344 การผลิตโค    4(3-3-6) 
 (Cattle Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พันธุ์และพันธุกรรมของโคนม โคเนื้อ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพันธุ์ วิธีการผลิตโคนม โคเนื้อและการผลิตโคเนื้อจากลูกโค
นมเพศผู้ โรงเรือน การจัดการและการให้อาหาร หลักการผลิตน้ านม
ท่ีเหมาะสม ระบบการผลิตเน้ือของโคเนื้อ โรคท่ีส าคัญของโคและ
การป้องกันรักษา 

323352 สถิติเพื่อการทดลองทางสัตวศาสตร์    3(2-3-4) 
 (Experimental Statistics for Animal Science) 
วิชาบังคับก่อน : 103104 สถิติเบ้ืองต้น 
 ข้อพิจารณาในการท างานวิจัยทางสัตว์ ขั้นตอนท่ีส าคัญ
ในการท างานวิจัยทางสัตว์ การก าหนดประชากรท่ีจะน าผลงานวิจัย
ไปขยายผล การสุ่มตัวอย่างและจ านวนตัวอย่างท่ีมีความเหมาะสม 
รวมถึงวิธีการควบคุมความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ในงานทดลอง 
หลักการและหน้าท่ีของแผนการทดลองชนิดต่าง ๆ และการเลือก
แผนการทดลองท่ีเหมาะสม การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สมการเชิงเส้นในการศึกษาความสัมพันธ์ การ
สรุปผลการวิจัย และการน าไปประยุกต์ใช้ผลการศึกษาในระดับ
ประชากร 
 
323353 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย    4(3-3-6) 
 (Livestock Housing and Animal Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การใช้
งานและการบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การ
จัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมถึงงานช่างต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และศึกษาดูงานฟาร์มและสถานประกอบการต่าง ๆ 
 
323381 การน าเสนอทางสัตวศาสตร์    1(0-3-6) 
 (Presentation in Animal Science) 
วิชาบังคับก่อน :  ผ่านรายวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 วิชา (323341 

การผลิตสัตว์ปีก  หรือ 323342 การผลิตสุกร 
หรือ 323343 การผลิตสัตว์น้ า  หรือ 323344 
การผลิตโค)                          

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการผลิตสัตว์ การตรวจสอบเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสัตว์ สอนให้นักศึกษารู้จักการแปลผลข้อมูล การสรุปผลและ
เขียนรายงาน ตลอดจนการน าเสนอผลงานด้วยวาจา  
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323431  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6) 
 (Animal Breeding Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 104203 พันธุศาสตร์ และ 103104 สถิติเบื้องต้น 

การก าหนด เป้ าหมายการป รับปรุ งพั น ธุ์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ แบบแผนการปรับปรุงพันธุ์ การประยุกต์
ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ สถิติ และสรีระวิทยาในการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
 
323432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 1(0-3-6) 
 (Animal Breeding Technology laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 323431 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์  
  หรือเรียนควบคู่ 
 การศึกษาตลาดสินค้าปศุสัตว์ การดูงานฟาร์มปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล การจัดการ 
การวิเคราะห์ และการแปลผลข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคนิค
ด้านอณูพันธุศาสตร์ท่ีช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ การเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
อณูพันธุศาสตร์และลักษณะปรากฏเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ 
 
323456 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการผลิตสตัว ์  3(1-6-6) 
 (Animal Production Project Planning  
 and Analysis) 
วิชาบังคับก่อน :  205225 การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร และ 
 ผ่านวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 การจัดท าแผนธุรกิจด้านการผลิตสัตว์ ประกอบด้วย
หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์จริงจากฟาร์มของเกษตรกร 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตลาด แผนการจัดการ
แผนก าลังคน แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนการด าเนินงาน 
รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจทางด้านการ
ผลิตสัตว์ เช่น การส่งเสริมเกษตรกร การส ารวจสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น 

323457  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทางด้าน          3(3-0-6) 
 การผลิตสัตว์ 
 (Post-Harvest Technology in Animal  
 Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การขนส่ง การแปรรูป การจัดการหลังการแปรรูป สวัสดิ
ภาพสัตว์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลผลิต และคุณภาพของสัตว์ (เน้ือ น้ านม 
ไข่ และผลพลอยได้อื่น ๆ ) โรงฆ่าสัตว์ กระบวนการฆ่าและการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากสัตว์ตาย การตัดแต่งซากสัตว์ เน้ือสัตว์ 
โครงสร้างและคุณสมบัติของกล้ามเน้ือ การใช้ประโยชน์จากผล
พลอยได้ กระบวนการแปรรูปเน้ือสัตว์ องค์ประกอบและการ
วิเคราะห์ การเสื่อมคุณภาพของเนื้อสัตว์ การถนอมรักษา การหุงต้ม 
บรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
และการตลาด 
 
323482 สัมมนา    1(0-3-6) 
 (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : 323481 การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะของการ
สัมมนาท้ังรูปแบบของบทความทางวิชาการ การน าเสนอผลงานด้วย
วาจา พร้อมการวิเคราะห์น าเสนอประเด็น อภิปราย การร่วมถก
ปัญหาในเชิงวิชาการ และสามารถน าผลสรุปไปประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตสัตว์ได ้
 
323485  ปัญหาพิเศษ     3(0-9-0) 
 (Special Problem) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การศึกษาค้นคว้าปัญหาในการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อน ามาวิจัยและทดลองภายใต้การ
ควบคุมของคณาจารย์ในสาขาฯ 
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323341 การผลิตสัตว์ปีก    3(2-3-4) 
 (Poultry Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พันธุ์และพันธุกรรมของสัตว์ปีก ท่ี เกี่ ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและการจัดการ อาหารและการให้อาหาร 
หลักการผลิตสัตว์ปีกท่ีเหมาะสม โรคท่ีส าคัญของสัตว์ปีกและการ
ป้องกันรักษา 
 
323342 การผลิตสุกร    3(2-3-4) 
 (Swine Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกร พันธุ์และการ
ปรับปรุงพันธุ์สุกร อาหารและการให้อาหารสุกร การจัดการสุกรพ่อ
แม่พันธุ์ การจัดการสุกรขุน ซากและเน้ือสุกร การป้องกันและ
ควบคุมโรคสุกร ต้นทุนการผลิตและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสุกร 
 
323343 การผลิตสัตว์น้ า    3(2-3-4) 
 (Aquaculture) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญของการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ชนิดของสัตว์น้ าท่ี
นิยมเลี้ยง หลักการและวิธีการในการสร้างบ่อ การใส่ปุ๋ย การให้
อาหาร การเพาะขยายพันธ์ุ การอนุบาล และการเล้ียง รวมท้ัง
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
323344 การผลิตโค    4(3-3-6) 
 (Cattle Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พันธุ์และพันธุกรรมของโคนม โคเนื้อ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพันธุ์ วิธีการผลิตโคนม โคเนื้อและการผลิตโคเนื้อจากลูกโค
นมเพศผู้ โรงเรือน การจัดการและการให้อาหาร หลักการผลิตน้ านม
ท่ีเหมาะสม ระบบการผลิตเน้ือของโคเนื้อ โรคท่ีส าคัญของโคและ
การป้องกันรักษา 

323352 สถิติเพื่อการทดลองทางสัตวศาสตร์    3(2-3-4) 
 (Experimental Statistics for Animal Science) 
วิชาบังคับก่อน : 103104 สถิติเบ้ืองต้น 
 ข้อพิจารณาในการท างานวิจัยทางสัตว์ ขั้นตอนท่ีส าคัญ
ในการท างานวิจัยทางสัตว์ การก าหนดประชากรท่ีจะน าผลงานวิจัย
ไปขยายผล การสุ่มตัวอย่างและจ านวนตัวอย่างท่ีมีความเหมาะสม 
รวมถึงวิธีการควบคุมความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ในงานทดลอง 
หลักการและหน้าท่ีของแผนการทดลองชนิดต่าง ๆ และการเลือก
แผนการทดลองท่ีเหมาะสม การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สมการเชิงเส้นในการศึกษาความสัมพันธ์ การ
สรุปผลการวิจัย และการน าไปประยุกต์ใช้ผลการศึกษาในระดับ
ประชากร 
 
323353 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย    4(3-3-6) 
 (Livestock Housing and Animal Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การใช้
งานและการบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การ
จัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมถึงงานช่างต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และศึกษาดูงานฟาร์มและสถานประกอบการต่าง ๆ 
 
323381 การน าเสนอทางสัตวศาสตร์    1(0-3-6) 
 (Presentation in Animal Science) 
วิชาบังคับก่อน :  ผ่านรายวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 วิชา (323341 

การผลิตสัตว์ปีก  หรือ 323342 การผลิตสุกร 
หรือ 323343 การผลิตสัตว์น้ า  หรือ 323344 
การผลิตโค)                          

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการผลิตสัตว์ การตรวจสอบเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสัตว์ สอนให้นักศึกษารู้จักการแปลผลข้อมูล การสรุปผลและ
เขียนรายงาน ตลอดจนการน าเสนอผลงานด้วยวาจา  
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323431  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6) 
 (Animal Breeding Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 104203 พันธุศาสตร์ และ 103104 สถิติเบื้องต้น 

การก าหนด เป้ าหมายการป รับปรุ งพั น ธุ์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ แบบแผนการปรับปรุงพันธุ์ การประยุกต์
ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ สถิติ และสรีระวิทยาในการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
 
323432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 1(0-3-6) 
 (Animal Breeding Technology laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 323431 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์  
  หรือเรียนควบคู่ 
 การศึกษาตลาดสินค้าปศุสัตว์ การดูงานฟาร์มปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล การจัดการ 
การวิเคราะห์ และการแปลผลข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคนิค
ด้านอณูพันธุศาสตร์ท่ีช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ การเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
อณูพันธุศาสตร์และลักษณะปรากฏเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ 
 
323456 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการผลิตสตัว ์  3(1-6-6) 
 (Animal Production Project Planning  
 and Analysis) 
วิชาบังคับก่อน :  205225 การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร และ 
 ผ่านวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 การจัดท าแผนธุรกิจด้านการผลิตสัตว์ ประกอบด้วย
หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์จริงจากฟาร์มของเกษตรกร 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตลาด แผนการจัดการ
แผนก าลังคน แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนการด าเนินงาน 
รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจทางด้านการ
ผลิตสัตว์ เช่น การส่งเสริมเกษตรกร การส ารวจสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น 

323457  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทางด้าน          3(3-0-6) 
 การผลิตสัตว์ 
 (Post-Harvest Technology in Animal  
 Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การขนส่ง การแปรรูป การจัดการหลังการแปรรูป สวัสดิ
ภาพสัตว์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลผลิต และคุณภาพของสัตว์ (เน้ือ น้ านม 
ไข่ และผลพลอยได้อื่น ๆ ) โรงฆ่าสัตว์ กระบวนการฆ่าและการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากสัตว์ตาย การตัดแต่งซากสัตว์ เน้ือสัตว์ 
โครงสร้างและคุณสมบัติของกล้ามเน้ือ การใช้ประโยชน์จากผล
พลอยได้ กระบวนการแปรรูปเน้ือสัตว์ องค์ประกอบและการ
วิเคราะห์ การเสื่อมคุณภาพของเนื้อสัตว์ การถนอมรักษา การหุงต้ม 
บรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
และการตลาด 
 
323482 สัมมนา    1(0-3-6) 
 (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : 323481 การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะของการ
สัมมนาท้ังรูปแบบของบทความทางวิชาการ การน าเสนอผลงานด้วย
วาจา พร้อมการวิเคราะห์น าเสนอประเด็น อภิปราย การร่วมถก
ปัญหาในเชิงวิชาการ และสามารถน าผลสรุปไปประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตสัตว์ได ้
 
323485  ปัญหาพิเศษ     3(0-9-0) 
 (Special Problem) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การศึกษาค้นคว้าปัญหาในการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อน ามาวิจัยและทดลองภายใต้การ
ควบคุมของคณาจารย์ในสาขาฯ 
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323490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-3) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะใน
การสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจ
ในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ วัฒนธรรม
องค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ
และการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
323491 สหกิจศึกษา  1                8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 323171 การปฏิบัติงานฟาร์ม 323490 เตรียมสหกจิ 
                    ศึกษา และผ่านวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 รายวิชา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม้ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานกรปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์
นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษาและผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
323492 สหกิจศึกษา 2                        8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 323491 สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงาน
วิชาการ 

 
323493 สหกิจศึกษา 3                          8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 323492 สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงาน
วิชาการ 

 
335211 จุลชีววิทยาอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 108201 จุลชีววิทยา 

คุณลักษณะของจุลินทรีย์ก่อการเน่าเสียและก่อโรคท่ี
ส าคัญในอาหาร ปัจจัยส่ิงแวดล้อมอาหารและกระบวนการแปรรูป
อาหารที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารและการตอบสนอง
การเจริญของจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลผลิต
ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการตรวจสอบพื้นฐานทาง
จุลชีววิทยาอาหารตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร 
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335212  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร  1(0-3-0) 
 (Food Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร หรือเรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาอาหาร 
 
335221  อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6) 
 (Food and Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี 

โภชนาการของม นุษย์  องค์ประกอบของร่ างกาย 
สรีรวิทยาและจิตวิทยาการควบคุมการบริโภคอาหาร การย่อย การ
ดูดซึม การเคลื่อนย้าย และเมตาโบลิซึมของสารอาหารมหภาค 
จุลภาค และแอลกอฮอล์ คุณค่าเชิงโภชนาการของสารอาหารมห
ภาคและจุลภาค น้ าและอิเลคโตรไลท์ ความต้องการอาหารและ
สมดุลพลังงาน พฤติกรรม อาการและโรคเกิดจากการผิดปกติของ
การบริโภค อาหารพื้นฐาน อาหารเชิงหน้าท่ีทางโภชนาการ และ
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 
 
335222  เคมีอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี 
 โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบในอาหาร  
ได้แก่  น้ า คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน และไขมัน  การเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีขององค์ประกอบเหล่าน้ี เอมไซม์ท่ีส าคัญในผลิตผลเกษตรและ
อาหาร และผลกระทบของเอมไซม์ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของวิตามิน เกลือแร่ จากกระบวนการแปรรูปอาหาร โครงสร้าง
และสมบัติทางเคมีของรงควัตถุในอาหาร และเคมีของสารให้กลิ่นรส
ในอาหาร 

335223 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-0) 
 (Food Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 335222 เคมีอาหาร หรือเรียนควบคู่  

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเคมีของ
อาหาร 
 
335224 สารเติมแต่ง สารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร 2(2-0-4) 
           (Food Additives, Contaminants, and Toxins)  
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร และ  
          335222 เคมีอาหาร 
 การเสริมวิตามิน เกลือแร่ และสารให้กลิ่นรสในผลิตภัณฑ์
อาหาร หน้าท่ีของสารเติมแต่งในอาหาร สารยับยั้งจุลินทรีย์ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร สารพิษจากสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งมีชีวิต การ
ควบคุมส่ิงปนเปื้อนทางเคมีและสิ่งมีชีวิต 
 
335231  การแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6) 
 (Food Processing I) 
วิชาบังคับก่อน : 105103 ฟิสิกส์ท่ัวไป และ 335211 จุลชีววิทยา 
                     อาหาร 

ทฤษฎีและหลักการถนอมอาหาร น้ าและการแปรรูปน้ า
ส าหรับหรับอุตสาหกรรมอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการ
แปรรูปวัตถุดิบ สารเคมีท่ีช่วยใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร 
ตัวอย่างอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศไทย และทัศนศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
335321  การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0-6) 
 (Postharvest Changes of Biological Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี 

การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุชีวภาพท่ีใช้
เป็นอาหารได้แก่ เน้ือสัตว์ ไข่ ปลา นม ผักและผลไม้ รวมถึงกลยุทธ์
ในการชะลอการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวอันไม่พึงประสงค์ของ
แต่ละผลิตผล 
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323490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-3) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะใน
การสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจ
ในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ วัฒนธรรม
องค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ
และการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
323491 สหกิจศึกษา  1                8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 323171 การปฏิบัติงานฟาร์ม 323490 เตรยีมสหกจิ 
                    ศึกษา และผ่านวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 รายวิชา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม้ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานกรปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์
นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษาและผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
323492 สหกิจศึกษา 2                        8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 323491 สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงาน
วิชาการ 

 
323493 สหกิจศึกษา 3                          8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 323492 สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงาน
วิชาการ 

 
335211 จุลชีววิทยาอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 108201 จุลชีววิทยา 

คุณลักษณะของจุลินทรีย์ก่อการเน่าเสียและก่อโรคท่ี
ส าคัญในอาหาร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาหารและกระบวนการแปรรูป
อาหารที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารและการตอบสนอง
การเจริญของจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลผลิต
ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการตรวจสอบพื้นฐานทาง
จุลชีววิทยาอาหารตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร 
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335212  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร  1(0-3-0) 
 (Food Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร หรือเรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาอาหาร 
 
335221  อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6) 
 (Food and Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี 

โภชนาการของม นุษย์  องค์ประกอบของร่างกาย 
สรีรวิทยาและจิตวิทยาการควบคุมการบริโภคอาหาร การย่อย การ
ดูดซึม การเคลื่อนย้าย และเมตาโบลิซึมของสารอาหารมหภาค 
จุลภาค และแอลกอฮอล์ คุณค่าเชิงโภชนาการของสารอาหารมห
ภาคและจุลภาค น้ าและอิเลคโตรไลท์ ความต้องการอาหารและ
สมดุลพลังงาน พฤติกรรม อาการและโรคเกิดจากการผิดปกติของ
การบริโภค อาหารพื้นฐาน อาหารเชิงหน้าท่ีทางโภชนาการ และ
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 
 
335222  เคมีอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี 
 โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบในอาหาร  
ได้แก่  น้ า คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน และไขมัน  การเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีขององค์ประกอบเหล่าน้ี เอมไซม์ท่ีส าคัญในผลิตผลเกษตรและ
อาหาร และผลกระทบของเอมไซม์ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของวิตามิน เกลือแร่ จากกระบวนการแปรรูปอาหาร โครงสร้าง
และสมบัติทางเคมีของรงควัตถุในอาหาร และเคมีของสารให้กลิ่นรส
ในอาหาร 

335223 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-0) 
 (Food Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 335222 เคมีอาหาร หรือเรียนควบคู่  

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเคมีของ
อาหาร 
 
335224 สารเติมแต่ง สารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร 2(2-0-4) 
           (Food Additives, Contaminants, and Toxins)  
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร และ  
          335222 เคมีอาหาร 
 การเสริมวิตามิน เกลือแร่ และสารให้กลิ่นรสในผลิตภัณฑ์
อาหาร หน้าท่ีของสารเติมแต่งในอาหาร สารยับยั้งจุลินทรีย์ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร สารพิษจากสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งมีชีวิต การ
ควบคุมส่ิงปนเปื้อนทางเคมีและสิ่งมีชีวิต 
 
335231  การแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6) 
 (Food Processing I) 
วิชาบังคับก่อน : 105103 ฟิสิกส์ท่ัวไป และ 335211 จุลชีววิทยา 
                     อาหาร 

ทฤษฎีและหลักการถนอมอาหาร น้ าและการแปรรูปน้ า
ส าหรับหรับอุตสาหกรรมอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการ
แปรรูปวัตถุดิบ สารเคมีท่ีช่วยใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร 
ตัวอย่างอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศไทย และทัศนศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
335321  การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0-6) 
 (Postharvest Changes of Biological Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี 

การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุชีวภาพท่ีใช้
เป็นอาหารได้แก่ เน้ือสัตว์ 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 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหาร วิธีมาตรฐานการ
วิเคราะห์อาหารตามหลักสากล การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์
ข้อมูล  การวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของอาหาร 
วิตามิน และสารปรุงแต่ง การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยเทคนิคสเปคโทรส
โคปี และ โครมาโทกราฟฟี และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร 
 
335331 การแปรรูปอาหาร 2 3(3-0-6) 
 (Food Processing II) 
วิชาบังคับก่อน : 335231 การแปรรูปอาหาร 1 

กระบวนการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การใช้ความร้อน การ
ท าให้เข้มข้น การท าแห้ง การแช่เยือกแข็ง การใช้คลื่นไมโครเวฟและ
อาบรังสี  การปรับเปลี่ยนบรรยากาศ กระบวนการเอกซ์ทรูชัน การ
ประ เมิ นอายุการเก็บผลิตภัณ ฑ์ อาหาร ทัศน ศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 
335332  ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 1(0-3-0) 
 (Food Processing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือเรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร 1 
และ การแปรรูปอาหาร 2 
 
 

335333  บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 2(2-0-4) 
  (Packaging for Food Products) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความหมายของบรรจุภัณฑ์อาหาร หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์ 
ชนิดและวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วโลหะ เยื่อและกระดาษ 
พลาสติก กระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ บรรจุ
ภัณฑ์ของอาหารแต่ละประเภท การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 
335341  วิศวกรรมอาหาร 1 3(3-0-6) 

(Food Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ 103101 แคลคูลัส 1 และ 

        105103 ฟิสิกส์ท่ัวไป 
หน่วย มิติ และ ตัวแปรทางวิศวกรรมอาหาร สมดุลมวล

สาร หลักการอุณหพลศาสตร์ สมดุลพลังงาน แผนภูมิไซโครเมทริก 
พลศาสตร์ของไหลในการค านวณเรื่องการส่งของไหลในระบบท่อ 
 
335342 วิศวกรรมอาหาร 2 3(3-0-6) 
            (Food Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 335341 วิศวกรรมอาหาร 1 

การถ่ายโอนความร้อนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป 
ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์มวล และพลังงาน การถ่ายโอน
มวล ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย ได้แก่ การระเหย 
การสกัด ระบบท าความเย็น ระบบแช่เยือกแข็ง 
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335343  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-0) 
            (Food Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 335342 วิศวกรรมอาหาร 2 หรือ เรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหาร 1 และ
วิศวกรรมอาหาร 2 
 
335352 การควบคุมคุณภาพอาหาร 4(3-3-6) 
 (Food Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 และ 

        335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร 
ปัจจัยของคุณภาพและการวัดคุณภาพ  สีของอาหาร   

ชนิดของสีและมาตรฐานการจ าแนกสี การก าหนดและการวัดสี 
ความหนืดและความคงตัวของอาหาร มาตรฐานความหนืดและความ
คงตัว การวัดความหนืดและความคงตัว ลักษณะเน้ือสัมผัสของ
อาหาร กลิ่นและรสของอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อกลิ่นและรสของ
อาหาร วิธีวัดกลิ่นและรสของอาหาร ขนาด รูปร่าง และต าหนิ การ
ประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส การเตรียมการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส การวิเคราะห์ผล
การประเมินผลทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการทางสถิติ สถิติส าหรับ
การควบคุมคุณภาพ และปฏิบัติการ 
 
335353 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4) 
 (Food Law and Standards) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 
 กฎหมายอาหารของประเทศไทยและต่างประเทศ  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานวัตถุดิบทางการเกษตร ความ
มั่นคงทางอาหาร หลักการบริหารกฎหมายอาหารและยา ขอบเขต
ของกฎหมายอาหารและยา สินค้าท่ีอยู่ใต้ความควบคุมของกฎหมาย
อาหารและยา การเรียกสินค้าคืน การเตือนด้านความปลอดภัยของ
อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แก่ผู้บริโภค 
 

335451 สุขาภิบาลโรงงานอาหารและระบบประกันคณุภาพ   4(4-0-8) 
 (Food Plant Sanitation and Quality Assurance 
 System) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 

ข้อพึงปฏิบัติในโรงงานประกอบอาหาร การจัดสภาพแสง 
เสียง อากาศ และของเสียโรงงานประกอบการ  ระบบประกัน
คุณภาพ การจัดท าระบบ pGMP GMP และ HACCP การสืบ
ย้อนกลับ (Traceability) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบบการประกัน
คุณภาพระบบ ISO 9000ระบบการประกันคุณภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมตามแบบมาตรฐานสากลและทัศนศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

 
525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1                   2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การเขียนตัวอักษร มาตรฐานและสัญนิยม การ
เขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ 
ไอโซเมตริก พิคโทเรียล เรขาคณิตพรรณาและภาพช่วย ภาพตัด 
การก าหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 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  
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยความรู้แบบองค์รวมท่ีเกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีอาหาร คือ จุลินทรีย์ เคมี วิศวกรรม การแปรรูป การ
ควบคุมคุณภาพ และการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส น าเสนอ
ผลงานโดยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 



282 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

335322  การวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-4) 
 (Food Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 102204 เคมีวิเคราะห์ และ  
  102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหาร วิธีมาตรฐานการ
วิเคราะห์อาหารตามหลักสากล การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์
ข้อมูล  การวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของอาหาร 
วิตามิน และสารปรุงแต่ง การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยเทคนิคสเปคโทรส
โคปี และ โครมาโทกราฟฟี และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร 
 
335331 การแปรรูปอาหาร 2 3(3-0-6) 
 (Food Processing II) 
วิชาบังคับก่อน : 335231 การแปรรูปอาหาร 1 

กระบวนการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การใช้ความร้อน การ
ท าให้เข้มข้น การท าแห้ง การแช่เยือกแข็ง การใช้คลื่นไมโครเวฟและ
อาบรังสี  การปรับเปล่ียนบรรยากาศ กระบวนการเอกซ์ทรูชัน การ
ประ เมิ นอายุการเก็บผลิตภัณ ฑ์ อาหาร ทัศน ศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 
335332  ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 1(0-3-0) 
 (Food Processing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือเรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร 1 
และ การแปรรูปอาหาร 2 
 
 

335333  บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 2(2-0-4) 
  (Packaging for Food Products) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความหมายของบรรจุภัณฑ์อาหาร หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์ 
ชนิดและวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วโลหะ เยื่อและกระดาษ 
พลาสติก กระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ บรรจุ
ภัณฑ์ของอาหารแต่ละประเภท การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 
335341  วิศวกรรมอาหาร 1 3(3-0-6) 

(Food Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ 103101 แคลคูลัส 1 และ 

        105103 ฟิสิกส์ท่ัวไป 
หน่วย มิติ และ ตัวแปรทางวิศวกรรมอาหาร สมดุลมวล

สาร หลักการอุณหพลศาสตร์ สมดุลพลังงาน แผนภูมิไซโครเมทริก 
พลศาสตร์ของไหลในการค านวณเรื่องการส่งของไหลในระบบท่อ 
 
335342 วิศวกรรมอาหาร 2 3(3-0-6) 
            (Food Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 335341 วิศวกรรมอาหาร 1 

การถ่ายโอนความร้อนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป 
ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์มวล และพลังงาน การถ่ายโอน
มวล ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย ได้แก่ การระเหย 
การสกัด ระบบท าความเย็น ระบบแช่เยือกแข็ง 
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335343  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-0) 
            (Food Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 335342 วิศวกรรมอาหาร 2 หรือ เรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหาร 1 และ
วิศวกรรมอาหาร 2 
 
335352 การควบคุมคุณภาพอาหาร 4(3-3-6) 
 (Food Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 และ 

        335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร 
ปัจจัยของคุณภาพและการวัดคุณภาพ  สีของอาหาร   

ชนิดของสีและมาตรฐานการจ าแนกสี การก าหนดและการวัดสี 
ความหนืดและความคงตัวของอาหาร มาตรฐานความหนืดและความ
คงตัว การวัดความหนืดและความคงตัว ลักษณะเน้ือสัมผัสของ
อาหาร กลิ่นและรสของอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อกลิ่นและรสของ
อาหาร วิธีวัดกลิ่นและรสของอาหาร ขนาด รูปร่าง และต าหนิ การ
ประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส การเตรียมการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส การวิเคราะห์ผล
การประเมินผลทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการทางสถิติ สถิติส าหรับ
การควบคุมคุณภาพ และปฏิบัติการ 
 
335353 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4) 
 (Food Law and Standards) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 
 กฎหมายอาหารของประเทศไทยและต่างประเทศ  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานวัตถุดิบทางการเกษตร ความ
มั่นคงทางอาหาร หลักการบริหารกฎหมายอาหารและยา ขอบเขต
ของกฎหมายอาหารและยา สินค้าท่ีอยู่ใต้ความควบคุมของกฎหมาย
อาหารและยา การเรียกสินค้าคืน การเตือนด้านความปลอดภัยของ
อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แก่ผู้บริโภค 
 

335451 สุขาภิบาลโรงงานอาหารและระบบประกันคณุภาพ   4(4-0-8) 
 (Food Plant Sanitation and Quality Assurance 
 System) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2 

ข้อพึงปฏิบัติในโรงงานประกอบอาหาร การจัดสภาพแสง 
เสียง อากาศ และของเสียโรงงานประกอบการ  ระบบประกัน
คุณภาพ การจัดท าระบบ pGMP GMP และ HACCP การสืบ
ย้อนกลับ (Traceability) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบบการประกัน
คุณภาพระบบ ISO 9000ระบบการประกันคุณภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมตามแบบมาตรฐานสากลและทัศนศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

 
525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1                   2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การเขียนตัวอักษร มาตรฐานและสัญนิยม การ
เขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ 
ไอโซเมตริก พิคโทเรียล เรขาคณิตพรรณาและภาพช่วย ภาพตัด 
การก าหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 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  
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยความรู้แบบองค์รวมท่ีเกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีอาหาร คือ จุลินทรีย์ เคมี วิศวกรรม การแปรรูป การ
ควบคุมคุณภาพ และการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส น าเสนอ
ผลงานโดยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 
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335482  การพัฒนาข้อเสนอโครงงานเทคโนโลยีอาหาร    1(1-0-2) 
(Proposal Development of Food         
Technology Project) 

วิชาบังคับก่อน : 335481 ปฏิบัติการและสัมมนาเทคโนโลยีอาหาร 
         เชิงบูรณาการ หรือเรียนควบคู่ 

หลักการเตรียมข้อเสนอโครงการ การค้นคว้าและทดสอบ
สมมติฐานเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร น าเสนอผลงานโดยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
335483  โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 3(0-9-0) 
 (Food Technology Project) 
วิชาบังคับก่อน : 335482 การพัฒนาข้อเสนอโครงงานเทคโนโลยี 
                     อาหาร 

ด าเนินการทดลองและวิจัยจากข้อเสนอโครงงานท่ีได้รับ
การอนุมัติจากรายวิชา 335482 การพัฒนาข้อเสนอโครงงาน
เทคโนโลยีอาหาร  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เขียน
รายงานผลการทดลองและน าเสนอผลการวิจัย โดยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
335452  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด   4(3-3-6) 

(Food Product Development and Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2  

         335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร  และ  
         335352 การควบคุมคุณภาพอาหาร 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ การส ารวจตลาด ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ แนวคิด
และความส าคัญของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อาหารใหม่  พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนา
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ การวางแผนในการน า
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ออกสู่ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 

การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการ
ราคาและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
335411  เทคโนโลยีการหมักดองอาหาร 3(2-3-4) 
 (Food Fermentation Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร 

บทบาทของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เทคโนโลยี
ทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก กล้าเชื้อท่ีใช้ในการผลิต
อาหารหมักดอง การควบคุมกิจกรรมของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
อาหารหมักและถังหมัก เทคโนโลยีการหมักผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 
คุณภาพความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 
 
335412  เทคนิคการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็วเพื่อ 
 ความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-4) 
            (Rapid Microbiological Detection Techniques  
 for Food Safety)         
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร  

        หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความส าคัญของความปลอดภัยของอาหาร หลักการของ
วิธีการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็ว วิธีต่าง  ๆ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคท่ีส าคัญในอาหาร 
วิธีการแยกและเพ่ิมจ านวนของเชื้อจุลินทรีย์ การทวนสอบและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการ 
 
335453  การประเมินทางประสาทสัมผัสของอาหาร   3(2-3-4) 
 (Sensory Evaluation of Foods) 
วิชาบังคับก่อน : 335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร 

ค าจ ากัดความและการพัฒนาการวิเคราะห์ทางประสาท
สัมผัส อวัยวะและสรีรวิทยาทางประสาทสัมผัส การเก็บและการ
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 การผลิต น้ านม ลักษณ ะทางกายภาพและ

องค์ประกอบทางเคมีของน้ านม จุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์นมและ
ความปลอดภัย หน่วยการแปรรูปในกระบวนการผลิตนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์นมท่ีเป็นของเหลว ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว 
ผลิตภัณฑ์นมผง ผลิตภัณฑ์เนยแข็ง เนย ไอศกรีม และทัศนศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมนม 
 
335462  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก   3(2-3-4) 
 (Meat and Poultry Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง 
          การเก็บเกี่ยว  335331 การแปรรูปอาหาร 2 

         หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
การฆ่าสัตว์เพื่ออาหารและคุณภาพของซาก วัตถุดิบเน้ือ

และส่วนผสมท่ีไม่ใช่เน้ือและหน้าท่ีต่าง ๆ ในการแปรรูป หลักการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เน้ือชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เน้ือตัดแต่งและขึ้นรูป 
ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การควบคุมและการประเมินคุณภาพ
เน้ือและผลิตภัณฑ์ คุณภาพโภชนาการของผลิตภัณฑ์เน้ือ การใช้
ประโยชน์ผลพลอยได้จากสัตว์ และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 
335463  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้    3(2-3-4) 
 (Fruit and Vegetable Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพ 
         หลังการเก็บเกี่ยว 335331 การแปรรูปอาหาร 2 
         หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การดูแลและเก็บรักษาผักและผลไม้สด ผลการแปรรูปต่อ
ผักและผลไม้และคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์  
การถนอมและแปรรูปผักและผลไม้ด้วยวิธีต่าง ๆ ผลพลอยได้จากผัก

และผลไม้และการใช้ประโยชน์ และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 
 
335464  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ    3(1-6-2) 
 (Bakery Product Technology) 
วชิาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2  
          หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

คุณสมบัติของส่วนผสมชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ท าผลิตภัณฑ์ 
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 องค์ประกอบและคุณสมบัติต่าง ๆ และการ

แปรรูป ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว ท่ีใช้ในการแปรรูป เน้น ข้าว  
ข้าวโพด ข้าวสาลี ถ่ัวเหลืองและถั่วเขียว การใช้ประโยชน์จากส่วน
เหลือท้ังหมด และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 
 
335466  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ ามันและไขมัน 3(2-3-4) 
 (Fat and Oil Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335222 เคมีอาหาร, 335331 การแปรรูปอาหาร 2   
 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การแบ่งประเภทและองค์ประกอบของไขมันและน้ ามัน 
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
การเปลี่ยนแปลงของไขมันและน้ ามันระหว่างการเก็บรักษา หลักการ
และเทคนิคการสกัดไขมันและน้ ามัน และการท าให้บริสุทธิ์ เทคนิค
การดัดแปรไขมันและน้ ามัน ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
น้ ามันและไขมัน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ ามัน 
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335482  การพัฒนาข้อเสนอโครงงานเทคโนโลยีอาหาร    1(1-0-2) 
(Proposal Development of Food         
Technology Project) 

วิชาบังคับก่อน : 335481 ปฏิบัติการและสัมมนาเทคโนโลยีอาหาร 
         เชิงบูรณาการ หรือเรียนควบคู่ 

หลักการเตรียมข้อเสนอโครงการ การค้นคว้าและทดสอบ
สมมติฐานเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร น าเสนอผลงานโดยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
335483  โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 3(0-9-0) 
 (Food Technology Project) 
วิชาบังคับก่อน : 335482 การพัฒนาข้อเสนอโครงงานเทคโนโลยี 
                     อาหาร 

ด าเนินการทดลองและวิจัยจากข้อเสนอโครงงานท่ีได้รับ
การอนุมัติจากรายวิชา 335482 การพัฒนาข้อเสนอโครงงาน
เทคโนโลยีอาหาร  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เขียน
รายงานผลการทดลองและน าเสนอผลการวิจัย โดยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
335452  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด   4(3-3-6) 

(Food Product Development and Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2  

         335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร  และ  
         335352 การควบคุมคุณภาพอาหาร 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ การส ารวจตลาด ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ แนวคิด
และความส าคัญของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อาหารใหม่  พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนา
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ การวางแผนในการน า
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ออกสู่ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 

การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการ
ราคาและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
335411  เทคโนโลยีการหมักดองอาหาร 3(2-3-4) 
 (Food Fermentation Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร 

บทบาทของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เทคโนโลยี
ทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก กล้าเชื้อท่ีใช้ในการผลิต
อาหารหมักดอง การควบคุมกิจกรรมของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
อาหารหมักและถังหมัก เทคโนโลยีการหมักผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 
คุณภาพความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 
 
335412  เทคนิคการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็วเพื่อ 
 ความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-4) 
            (Rapid Microbiological Detection Techniques  
 for Food Safety)         
วิชาบังคับก่อน : 335211 จุลชีววิทยาอาหาร  

        หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความส าคัญของความปลอดภัยของอาหาร หลักการของ
วิธีการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็ว วิธีต่าง  ๆ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคท่ีส าคัญในอาหาร 
วิธีการแยกและเพ่ิมจ านวนของเช้ือจุลินทรีย์ การทวนสอบและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการ 
 
335453  การประเมินทางประสาทสัมผัสของอาหาร   3(2-3-4) 
 (Sensory Evaluation of Foods) 
วิชาบังคับก่อน : 335351 สถิติเทคโนโลยีอาหาร 

ค าจ ากัดความและการพัฒนาการวิเคราะห์ทางประสาท
สัมผัส อวัยวะและสรีรวิทยาทางประสาทสัมผัส การเก็บและการ
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 การผลิต น้ านม ลักษณ ะทางกายภาพและ

องค์ประกอบทางเคมีของน้ านม จุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์นมและ
ความปลอดภัย หน่วยการแปรรูปในกระบวนการผลิตนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์นมท่ีเป็นของเหลว ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว 
ผลิตภัณฑ์นมผง ผลิตภัณฑ์เนยแข็ง เนย ไอศกรีม และทัศนศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมนม 
 
335462  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก   3(2-3-4) 
 (Meat and Poultry Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง 
          การเก็บเกี่ยว  335331 การแปรรูปอาหาร 2 

         หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
การฆ่าสัตว์เพื่ออาหารและคุณภาพของซาก วัตถุดิบเน้ือ

และส่วนผสมท่ีไม่ใช่เน้ือและหน้าท่ีต่าง ๆ ในการแปรรูป หลักการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เน้ือชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เน้ือตัดแต่งและขึ้นรูป 
ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การควบคุมและการประเมินคุณภาพ
เน้ือและผลิตภัณฑ์ คุณภาพโภชนาการของผลิตภัณฑ์เน้ือ การใช้
ประโยชน์ผลพลอยได้จากสัตว์ และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 
335463  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้    3(2-3-4) 
 (Fruit and Vegetable Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพ 
         หลังการเก็บเกี่ยว 335331 การแปรรูปอาหาร 2 
         หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การดูแลและเก็บรักษาผักและผลไม้สด ผลการแปรรูปต่อ
ผักและผลไม้และคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์  
การถนอมและแปรรูปผักและผลไม้ด้วยวิธีต่าง ๆ ผลพลอยได้จากผัก

และผลไม้และการใช้ประโยชน์ และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 
 
335464  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ    3(1-6-2) 
 (Bakery Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335331 การแปรรูปอาหาร 2  
          หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

คุณสมบัติของส่วนผสมชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ท าผลิตภัณฑ์ 
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 องค์ประกอบและคุณสมบัติต่าง ๆ และการ

แปรรูป ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว ท่ีใช้ในการแปรรูป เน้น ข้าว  
ข้าวโพด ข้าวสาลี ถ่ัวเหลืองและถั่วเขียว การใช้ประโยชน์จากส่วน
เหลือท้ังหมด และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 
 
335466  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ ามันและไขมัน 3(2-3-4) 
 (Fat and Oil Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335222 เคมีอาหาร, 335331 การแปรรูปอาหาร 2   
 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การแบ่งประเภทและองค์ประกอบของไขมันและน้ ามัน 
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
การเปลี่ยนแปลงของไขมันและน้ ามันระหว่างการเก็บรักษา หลักการ
และเทคนิคการสกัดไขมันและน้ ามัน และการท าให้บริสุทธิ์ เทคนิค
การดัดแปรไขมันและน้ ามัน ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
น้ ามันและไขมัน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ ามัน 
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335467  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-4) 
 (Fishery Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง           
 การเก็บเกี่ยว  335331 การแปรรูปอาหาร 2 

       หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
การเก็บรักษาสัตว์น้ าสดแช่เย็น ผลของการแปรรูปต่อ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การแปรรูปและการวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ประมง ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมประมงและการใช้
ประโยชน์ และทัศน-ศึกษาโรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ประมง 
 
335471  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4) 
 (Food Packaging Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335333 บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 

        หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
นิยามของบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และการบรรจุ สมบัติ

ทางกายภาพเคมีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์
อาหารในบรรจุภัณฑ์  วิธีตรวจสอบบรรจุภัณฑ์  กฎหมายและ
ข้อก าหนดของบรรจุภัณฑ์ 

 
335472  เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร 3(2-3-4) 
 (Food Enzyme Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335222 เคมีอาหาร หรือ 
 โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

แหล่งและประเภทของเอนไซม์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ บทบาทหน้าท่ี
และความส าคัญของเอนไซม์กลุ่มต่าง ๆ ต่ออุตสาหกรรมอาหาร การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์ในการวิเคราะห์อาหาร และการตรึงเอนไซม์ 
 
 

335473  อาหารและโภชนบ าบัด 3(2-3-4) 
 (Food and Diet Therapy)  
วิชาบังคับก่อน : 335221 อาหารและโภชนาการ   
          335322 การวิเคราะห์อาหาร  หรือโดยความ      
          เห็นชอบของสาขาวิชา 

หลักโภชนบ าบัด อาหารแลกเปล่ียนและการจัดรายการ
อาหาร อาหารส าหรับบุคคลในภาวะและวัยต่าง ๆ อาหารส าหรับ
บุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ อาหารดัดแปลง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การ
เสริมสารอาหาร อาหารฟังก์ช่ัน ภัยของอาหารและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
335474  เคมีและเทคโนโลยีของกลิ่นรส 3(2-3-4) 

(Flavor Chemistry and Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  102105 เคมีอินทรีย์  335222 เคมีอาหาร หรือ 
          โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีและบทบาทของกลิ่นรสใน
กระบวนการแปรรปูอาหาร กล่ินรสท่ีใช้ในอาหาร กระบวนการผลิต
กลิ่นรส และกระบวนการแยกสารให้กลิ่นรส การจ าแนกสารให้กลิ่น
รส แหล่งท่ีมา วิธีการวิเคราะห์สารให้กลิ่นรส การประยุกต์ใช้กลิ่นรส
และการควบคุมคุณภาพ ความสัมพันธ์ของสารให้กล่ินรสท่ีมีผลต่อ
ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
 
335475 การวางแผนและควบคุมการผลิตอาหาร 3(3-0-6) 
            (Food Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน :  335331 การแปรรูปอาหาร 2  335342  
          วิศวกรรมอาหาร 2  

 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการงานการผลิต การพยากรณ์และ
การจัดการความต้องการผลิตภัณฑ์ การออกแบบระบบการผลิต 
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบและอุปกรณ์ การวางแผนและการ
จัดตารางการผลิต  
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335476  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร         3(3-0-6) 
 (Food Technopreneur) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ และธุรกิจ
เทคโนโลยีอาหาร การวิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย ได้แก่ 
การสร้างความคิด (Idea Grooming) ทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย/พัฒนา และน าผลิตภัณฑ์ไปสู่
เชิงพาณิชย์ ด้านการตลาด ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ด้านการ
ผลิต ด้านการเงิน และภาษีอากร เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ และ
สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีอาหารท่ีเติบโต
อย่างยั่งยืน 
 
533221  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                        4(4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่อง
ดอกเบี้ยและค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการลงทุนแบบต่าง ๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม 
เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการ
ทดแทน  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังจากหักภาษีเงินได ้
 
335490  เตรียมสหกิจศึกษา   1(1-0-3) 
  (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ

สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน  คุณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
335491  สหกิจศึกษา 8  หน่วยกิต 
  (Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  :  335490 เตรียมสหกิจศึกษา 
          และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็มเวลาเสมือน
หน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ี เรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาในสถาน
ประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
วิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ 
และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน 
โดยวัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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335467  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-4) 
 (Fishery Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง           
 การเก็บเกี่ยว  335331 การแปรรูปอาหาร 2 

       หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
การเก็บรักษาสัตว์น้ าสดแช่เย็น ผลของการแปรรูปต่อ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การแปรรูปและการวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ประมง ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมประมงและการใช้
ประโยชน์ และทัศน-ศึกษาโรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ประมง 
 
335471  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4) 
 (Food Packaging Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335333 บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 

        หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
นิยามของบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และการบรรจุ สมบัติ

ทางกายภาพเคมีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์
อาหารในบรรจุภัณฑ์  วิธีตรวจสอบบรรจุภัณฑ์  กฎหมายและ
ข้อก าหนดของบรรจุภัณฑ์ 

 
335472  เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร 3(2-3-4) 
 (Food Enzyme Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 335222 เคมีอาหาร หรือ 
 โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

แหล่งและประเภทของเอนไซม์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ บทบาทหน้าท่ี
และความส าคัญของเอนไซม์กลุ่มต่าง ๆ ต่ออุตสาหกรรมอาหาร การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์ในการวิเคราะห์อาหาร และการตรึงเอนไซม์ 
 
 

335473  อาหารและโภชนบ าบัด 3(2-3-4) 
 (Food and Diet Therapy)  
วิชาบังคับก่อน : 335221 อาหารและโภชนาการ   
          335322 การวิเคราะห์อาหาร  หรือโดยความ      
          เห็นชอบของสาขาวิชา 

หลักโภชนบ าบัด อาหารแลกเปลี่ยนและการจัดรายการ
อาหาร อาหารส าหรับบุคคลในภาวะและวัยต่าง ๆ อาหารส าหรับ
บุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ อาหารดัดแปลง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การ
เสริมสารอาหาร อาหารฟังก์ชั่น ภัยของอาหารและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
335474  เคมีและเทคโนโลยีของกลิ่นรส 3(2-3-4) 

(Flavor Chemistry and Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  102105 เคมีอินทรีย์  335222 เคมีอาหาร หรือ 
          โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีและบทบาทของกลิ่นรสใน
กระบวนการแปรรปูอาหาร กลิ่นรสท่ีใช้ในอาหาร กระบวนการผลิต
กลิ่นรส และกระบวนการแยกสารให้กลิ่นรส การจ าแนกสารให้กลิ่น
รส แหล่งท่ีมา วิธีการวิเคราะห์สารให้กลิ่นรส การประยุกต์ใช้กลิ่นรส
และการควบคุมคุณภาพ ความสัมพันธ์ของสารให้กลิ่นรสท่ีมีผลต่อ
ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
 
335475 การวางแผนและควบคุมการผลิตอาหาร 3(3-0-6) 
            (Food Production Planning and Control) 
วชิาบังคับก่อน :  335331 การแปรรูปอาหาร 2  335342  
          วิศวกรรมอาหาร 2  

 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการงานการผลิต การพยากรณ์และ
การจัดการความต้องการผลิตภัณฑ์ การออกแบบระบบการผลิต 
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบและอุปกรณ์ การวางแผนและการ
จัดตารางการผลิต  
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335476  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร         3(3-0-6) 
 (Food Technopreneur) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ และธุรกิจ
เทคโนโลยีอาหาร การวิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย ได้แก่ 
การสร้างความคิด (Idea Grooming) ทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย/พัฒนา และน าผลิตภัณฑ์ไปสู่
เชิงพาณิชย์ ด้านการตลาด ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ด้านการ
ผลิต ด้านการเงิน และภาษีอากร เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ และ
สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีอาหารท่ีเติบโต
อย่างยั่งยืน 
 
533221  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                        4(4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่อง
ดอกเบี้ยและค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการลงทุนแบบต่าง ๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม 
เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการ
ทดแทน  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังจากหักภาษีเงินได้ 
 
335490  เตรียมสหกิจศึกษา   1(1-0-3) 
  (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ

สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน  คุณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
335491  สหกิจศึกษา 8  หน่วยกิต 
  (Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  :  335490 เตรียมสหกิจศึกษา 
          และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็มเวลาเสมือน
หน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ี เรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาในสถาน
ประกอบการจริง อันจะน าไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
วิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ 
และการพัฒนาตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน 
โดยวัดจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 



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

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/

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

โทรศัพท 0-4422-4171  โทรสาร 0-4422-4608

Website : http://eng.sut.ac.th/elec/

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Agricultural and Food Engineering 

 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 
                  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Agricultural and Food Engineering) 
                  ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Agricultural and Food Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหารเป็นสาขาท่ีประยุกต์ศาสตร์ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อ การผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยวิศวกรรมเกษตรเน้นการน าองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตร กระบวนการผลิต
ทางการเกษตร การเก็บรักษาผลผลิต กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร วัสดุ และ
พลังงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ดิน  และน  า ส่วนวิศวกรรมอาหารเน้นการน าองค์ความรู้มาพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการบรรจุและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี ยังครอบคลุมถึงการออกแบบโรงงาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมประยุกต์ท่ีจัดการเรียนการสอนเน้นเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมเกษตร 
และด้านวิศวกรรมอาหาร โดยวิชาเฉพาะท่ีศึกษาจะถูกแบ่งเป็น (1) กลุ่มวิชาพื นฐาน ท่ีเน้นให้บัณฑิตมีความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรายวิชาชีพ (2) กลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรมเกษตรและด้านวิศวกรรมอาหาร ท่ีมีรายวิชาเกี่ยวกับ การ
ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร วิศวกรรมดินและน  า วิศวกรรม
การแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมการบรรจุอาหาร และการจัดการของเสียทางการเกษตรและอาหาร ฯลฯ 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา  
 มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีความสนใจทางด้านการเกษตรและอาหาร  

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

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร
โทรศัพท 0-4422-4223-4  โทรสาร 0-4422-4220  
Website : http://eng.sut.ac.th
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วิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหารเป็นสาขาท่ีประยุกต์ศาสตร์ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อ การผลิตทางการเกษตรและ
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
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สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

โทรศัพท 0-422-4430-1  โทรสาร 0-4422-4605  

Website : http://eng.sut.ac.th/polymer/2015/

newversion/intro.php
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Website : http://www.sutee.com
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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 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                   193 หน่วยกิต (ไตรภาค) 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         38    หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาภาษา   15   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก      8   หน่วยกิต 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ      138    หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    27 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    42  หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   57  หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   12  หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา        9    หน่วยกิต 
  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี        8    หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรการเกษตร และวิศวกรอาหาร 
2. วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรโรงงาน 
3. วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร/กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 
4. นักวิจัยงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร/การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
5. นักวิเคราะห์โครงการ 
6. ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
7. นักการตลาดด้านอุปกรณ์/เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 
8. รับราชการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4225 โทรสาร  0-4422-4610   
Website : http://eng.sut.ac.th/ae/ae2016/                           
Facebook : วิศวกรรมเกษตร มทส. 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ด้านวิศวกรรมเกษตร 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 3              พลเมืองโลก  
 เพื่อการเรียนรู้              สื่อสาร 2   531101 วัสดุวิศวกรรม 4 
213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 3 523101 การเขียนโปรแกรม  2   
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2   คอมพิวเตอร์ 1    

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

213203  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุ 3 202203  มนุษย์กับสังคมและ 3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 3 
            ประสงค์ทางวิชาการ              สิ่งแวดล้อม              การพัฒนา  
521214 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ 2 213204  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุ 3 213305  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 3 
 เกษตรและอาหาร              ประสงค์เฉพาะ              ท างาน  
525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  2 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
 ส าหรับงานประยุกต์ทาง   525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 
 วิศวกรรม    530211 กลศาสตร์วัสดุ 4 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4     
533261 กรรมวิธีการผลิต 4     
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1     
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1)* 2     

รวม 18 รวม 18 รวม 16 
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213203  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุ 3 202203  มนุษย์กับสังคมและ 3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 3 
            ประสงค์ทางวิชาการ              สิ่งแวดล้อม              การพัฒนา  
521214 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ 2 213204  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุ 3 213305  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 3 
 เกษตรและอาหาร              ประสงค์เฉพาะ              ท างาน  
525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  2 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
 ส าหรับงานประยุกต์ทาง   525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 
 วิศวกรรม    530211 กลศาสตร์วัสดุ 4 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4     
533261 กรรมวิธีการผลิต 4     
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1     
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1)* 2     

รวม 18 รวม 18 รวม 16 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 4 521312 การออกแบบ 4 521314 การควบคุมอัตโนมัติทาง 4 
 เกษตร   เครื่องจักรกลเกษตร   วิศวกรรมเกษตรและ  
521341 การสั่นสะเทือนส าหรับ 4 521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์ 4  อาหาร  
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร   เกษตร  521316 การแช่แข็งและเก็บรักษา 4 
521342 การถ่ายเทความร้อนส าหรับ 4 521351 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3  ด้วยความเย็น  
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร   ส าหรับระบบทาง  521327 วิศวกรรมดินและน  าทาง 4 
521343 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 4  การเกษตร   การเกษตร  
 ออกแบบส าหรับวิศวกรรม  521352 วิศวกรรมการแปรรูป 4 521354 วิศวกรรมเครื่องจักรกล 2 
 เกษตรและอาหาร   ทางการเกษตร   เกษตร  
521344 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 521353 การออกแบบโรงเรือน 3 521355 ปฏิบัติการวิศวกรรม 1 
 และอาหาร 1   เกษตรแบบบูรณาการ   เครื่องจักรกลเกษตร  
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 521356 ปฏิบัติการวิศวกรรม 1 521357  ปฏิบัติการวิศวกรรม 1 
   เกษตร 1    เกษตร 2  
    วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2)* 2 

รวม 18 รวม 19 รวม 18 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

521412 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 521496 สหกิจศึกษา 1  วิชาเลือกเสรี (1) 4 
 และอาหาร 2    วิชาเลือกเสรี (2) 4 
521413 โครงงานวิศวกรรมเกษตร 2   วิชาเลือกบังคับ (4) 3 
 และอาหาร    วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4)* 2 
521495 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกบงัคับ (1)  3     
วิชาเลือกบังคับ (2) 3     
วิชาเลือกบังคับ (3) 3     
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3)* 2     

รวม 15 รวม 8 รวม 13 

หมายเหตุ * วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ให้เลือกเรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี  
 202373  การคิดเชิงออกแบบ  202175 ศิลปวิจักษ์ 
 202222 พันธกิจสัมพันธุ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 202181 สุขภาพองค์รวม  202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 202331 อาเซียนศึกษา  202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 

295 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ด้านวิศวกรรมอาหาร 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 3             พลเมืองโลก  
 เพื่อการเรียนรู้              สื่อสาร 2  531101 วัสดุวิศวกรรม 4 
213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรม  2   
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2   คอมพิวเตอร์ 1    

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

213203  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุ         3 202203  มนุษย์กับสังคมและ 3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 3 
 ประสงค์ทางวิชาการ     สิ่งแวดล้อม               การพัฒนา  
521214 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ 2 213204  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุ 3 213305  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 3 
 เกษตรและอาหาร              เฉพาะ              ท างาน  
525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  2 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 521215 การถ่ายโอนมวล 2 
 ส าหรับงานประยุกต์ทาง   525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
 วิศวกรรม    530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4   529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 
533261 กรรมวิธีการผลิต 4     
533262  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1     
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1)* 2     

รวม 19 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 4 521312 การออกแบบ 4 521314 การควบคุมอัตโนมัติทาง 4 
 เกษตร   เครื่องจักรกลเกษตร   วิศวกรรมเกษตรและ  
521341 การสั่นสะเทือนส าหรับ 4 521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์ 4  อาหาร  
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร   เกษตร  521316 การแช่แข็งและเก็บรักษา 4 
521342 การถ่ายเทความร้อนส าหรับ 4 521351 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3  ด้วยความเย็น  
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร   ส าหรับระบบทาง  521327 วิศวกรรมดินและน  าทาง 4 
521343 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 4  การเกษตร   การเกษตร  
 ออกแบบส าหรับวิศวกรรม  521352 วิศวกรรมการแปรรูป 4 521354 วิศวกรรมเครื่องจักรกล 2 
 เกษตรและอาหาร   ทางการเกษตร   เกษตร  
521344 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 521353 การออกแบบโรงเรือน 3 521355 ปฏิบัติการวิศวกรรม 1 
 และอาหาร 1   เกษตรแบบบูรณาการ   เครื่องจักรกลเกษตร  
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 521356 ปฏิบัติการวิศวกรรม 1 521357  ปฏิบัติการวิศวกรรม 1 
   เกษตร 1    เกษตร 2  
    วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2)* 2 

รวม 18 รวม 19 รวม 18 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

521412 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 521496 สหกิจศึกษา 1  วิชาเลือกเสรี (1) 4 
 และอาหาร 2    วิชาเลือกเสรี (2) 4 
521413 โครงงานวิศวกรรมเกษตร 2   วิชาเลือกบังคับ (4) 3 
 และอาหาร    วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4)* 2 
521495 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกบงัคับ (1)  3     
วิชาเลือกบังคับ (2) 3     
วิชาเลือกบังคับ (3) 3     
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3)* 2     

รวม 15 รวม 8 รวม 13 

หมายเหตุ * วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ให้เลือกเรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี  
 202373  การคิดเชิงออกแบบ  202175 ศิลปวิจักษ์ 
 202222 พันธกิจสัมพันธุ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 202181 สุขภาพองค์รวม  202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 202331 อาเซียนศึกษา  202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ด้านวิศวกรรมอาหาร 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 3             พลเมืองโลก  
 เพื่อการเรียนรู้              สื่อสาร 2  531101 วัสดุวิศวกรรม 4 
213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรม  2   
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2   คอมพิวเตอร์ 1    

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

213203  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุ         3 202203  มนุษย์กับสังคมและ 3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 3 
 ประสงค์ทางวิชาการ     สิ่งแวดล้อม               การพัฒนา  
521214 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ 2 213204  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุ 3 213305  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 3 
 เกษตรและอาหาร              เฉพาะ              ท างาน  
525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  2 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 521215 การถ่ายโอนมวล 2 
 ส าหรับงานประยุกต์ทาง   525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
 วิศวกรรม    530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4   529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 
533261 กรรมวิธีการผลิต 4     
533262  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1     
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1)* 2     

รวม 19 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 4 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 4 521314 การควบคุมอัตโนมัติทาง 4 
 เกษตร  521338  การควบคุมคุณภาพเชิงวิศว    วิศวกรรมเกษตรและ  
521341 การสั่นสะเทือนส าหรับ 4  กรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 3   อาหาร  
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  521361 เคมีและจุลชีววิทยาของ  521316 การแช่แข็งและเก็บรักษา 4 
521342 การถ่ายเทความร้อนส าหรับ 4  อาหารเบื องต้น   ด้วยความเย็น  
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  521362 ปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา 2 521337 การออกแบบโรงงาน 3 
521343 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 4  ของอาหารเบื องต้น   อุตสาหกรรมอาหาร  
 ออกแบบส าหรับวิศวกรรม  521363 หลักวิศวกรรมการแปรรูป 1 521364 หลักวิศวกรรมการแปรรูป 3 
 เกษตรและอาหาร   อาหาร 1   อาหาร 2  
521344 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 521365 ระบบต้นก าลังในอุตสาหกรรม  521367 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ 1 
 และอาหาร 1   อาหาร 3  แปรรูปอาหาร 2  
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 521366 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2)* 2 
   แปรรูปอาหาร 1 4   

รวม 18 รวม 18 รวม 17 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

521412 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 521496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสรี (1) 4 
 และอาหาร 2    วิชาเลือกเสรี (2) 4 
521413 โครงงานวิศวกรรมเกษตร 2   วิชาเลือกบังคับ (4) 3 
 และอาหาร    วิชาเลือกบังคับ (4) 3 
521495 เตรียมสหกิจศึกษา 1   วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก (4)*  2 
วิชาเลือกบังคับ (1)  3     
วิชาเลือกบังคับ (2) 3     
วิชาเลือกบังคับ (3) 3     
วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก (3)*  2     

รวม 15 รวม 8 รวม 13 

หมายเหตุ * วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ให้เลือกเรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี  
202373  การคิดเชิงออกแบบ 202331 อาเซียนศึกษา 202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
202222 พันธกิจสัมพันธุ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 202175 ศิลปวิจักษ์ 202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
202181 สุขภาพองค์รวม 202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Transportation and Logistics Engineering 

 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์) 
           ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Transportation and Logistics Engineering) 
          ชื่อย่อ :  B.Eng.  (Transportation and Logistics Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจ วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และจัดการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
จราจร การจัดการคมนาคมขนส่งคนและสินค้า ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถใช้องค์
ความรู้ในการประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ เป็นวิศวกรขนส่ง นักวางแผนด้านการจราจร ในองค์กรของรัฐ เช่น กรมทางหลวง การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย องค์การรถไฟฟ้ามหานคร และหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น หรือเป็นนักวิเคราะห์ด้านการขนส่งให้กับบริษัทเอกชน ท่ีมีการจัดการ
การขนส่ง หรือกระจายสินค้า ท้ังทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เป็นต้น 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ประกอบด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมหลายแขนง อาทิ  

1. หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาท่ัวไปและวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรในรอบด้าน อาทิ  
สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ในวิชาเหล่าน้ีจะมีการสอดแทรกวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมด้วย 

2. วิชาชีพด้านวิศวกรรมขนส่ง ในหลักสูตรจะมีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขนส่งและการจราจร ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลัก ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน ในด้านการขนส่ง และงานด้าน
การจราจร เพื่อความสมบูรณ์ในการเป็นผู้รู้ ส าหรับประกอบอาชีพวิศวกรรมขนส่งต่อไป 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 4 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 4 521314 การควบคุมอัตโนมัติทาง 4 
 เกษตร  521338  การควบคุมคุณภาพเชิงวิศว    วิศวกรรมเกษตรและ  
521341 การสั่นสะเทือนส าหรับ 4  กรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 3   อาหาร  
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  521361 เคมีและจุลชีววิทยาของ  521316 การแช่แข็งและเก็บรักษา 4 
521342 การถ่ายเทความร้อนส าหรับ 4  อาหารเบื องต้น   ด้วยความเย็น  
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  521362 ปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา 2 521337 การออกแบบโรงงาน 3 
521343 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 4  ของอาหารเบื องต้น   อุตสาหกรรมอาหาร  
 ออกแบบส าหรับวิศวกรรม  521363 หลักวิศวกรรมการแปรรูป 1 521364 หลักวิศวกรรมการแปรรูป 3 
 เกษตรและอาหาร   อาหาร 1   อาหาร 2  
521344 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 521365 ระบบต้นก าลังในอุตสาหกรรม  521367 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ 1 
 และอาหาร 1   อาหาร 3  แปรรูปอาหาร 2  
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 521366 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ  วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2)* 2 
   แปรรูปอาหาร 1 4   

รวม 18 รวม 18 รวม 17 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

521412 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 521496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสรี (1) 4 
 และอาหาร 2    วิชาเลือกเสรี (2) 4 
521413 โครงงานวิศวกรรมเกษตร 2   วิชาเลือกบังคับ (4) 3 
 และอาหาร    วิชาเลือกบังคับ (4) 3 
521495 เตรียมสหกิจศึกษา 1   วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก (4)*  2 
วิชาเลือกบังคับ (1)  3     
วิชาเลือกบังคับ (2) 3     
วิชาเลือกบังคับ (3) 3     
วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก (3)*  2     

รวม 15 รวม 8 รวม 13 

หมายเหตุ * วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ให้เลือกเรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี  
202373  การคิดเชิงออกแบบ 202331 อาเซียนศึกษา 202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
202222 พันธกิจสัมพันธุ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 202175 ศิลปวิจักษ์ 202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
202181 สุขภาพองค์รวม 202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Transportation and Logistics Engineering 

 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์) 
           ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Transportation and Logistics Engineering) 
          ชื่อย่อ :  B.Eng.  (Transportation and Logistics Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจ วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และจัดการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
จราจร การจัดการคมนาคมขนส่งคนและสินค้า ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถใช้องค์
ความรู้ในการประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ เป็นวิศวกรขนส่ง นักวางแผนด้านการจราจร ในองค์กรของรัฐ เช่น กรมทางหลวง การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย องค์การรถไฟฟ้ามหานคร และหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น หรือเป็นนักวิเคราะห์ด้านการขนส่งให้กับบริษัทเอกชน ท่ีมีการจัดการ
การขนส่ง หรือกระจายสินค้า ท้ังทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เป็นต้น 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ประกอบด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมหลายแขนง อาทิ  

1. หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษาท่ัวไปและวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรในรอบด้าน อาทิ  
สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ในวิชาเหล่าน้ีจะมีการสอดแทรกวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมด้วย 

2. วิชาชีพด้านวิศวกรรมขนส่ง ในหลักสูตรจะมีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขนส่งและการจราจร ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลัก ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน ในด้านการขนส่ง และงานด้าน
การจราจร เพื่อความสมบูรณ์ในการเป็นผู้รู้ ส าหรับประกอบอาชีพวิศวกรรมขนส่งต่อไป 
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3. วิชาวิศวกรรมการทางซ่ึงวิศวกรขนส่งจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เข้าใจหลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบทางกายภาพของ
ถนนและระบบจราจร ตลอดจนเข้าใจหลักการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่นๆ เช่น สนามบิน ระบบขนส่งมวลชน ท่าเรือ ทางรถไฟ และ
ทางท่อ เป็นต้น และศึกษาถึงการวางแผนระบบ การคาดคะเนพฤติกรรมของวิชาการการขนส่งรูปแบบต่างๆ ให้มีคว ามปลอดภัย        
มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์ คัดเลือกวัสดุท่ีใช้ในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างใน
งานถนน เช่น หิน ยาง แอสฟัลท์ เหล็ก และคอนกรีต เป็นต้น 

4. วิชาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการวางแผน การควบคุมบริหารการขนส่งสินค้า เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ตอบสนองต่อความต้องการด้านอุตสาหกรรม การให้บริการโลจิสติกส์ในระดับประเทศ หรือระดับสากลต่อไป 

 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

ควรจะเป็นคนช่างสังเกตมีความสนใจในการประยุกต์ความรู้พื้นฐานมาใช้ในงานวิศวกรรม จ าเป็นต้องมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิชาการท่ีช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันได้แก่ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี มีความสามารถ    
ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองในสาขาประยุกต์เฉพาะทางด้านต่างๆ เพราะวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นสห วิทยาการท่ีต้องมีความรอบรู้
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องหลายสาขาวิชาประกอบกันจึงจะสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาได้ดี 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    191    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก  8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 79 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
1. รับราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจ   หน่วยราชการเกือบทุกแห่งท่ีมีงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น กรมทางหลวง การไฟฟ้า วิศวกร

จราจรประจ าเทศบาล องค์การโทรศัพท์ กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการ เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถประกอบอาชีพเป็นครู 
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องได้ด้วย 

2. หน่วยงานด้านการขนส่ง ในบริษัทหรือองค์กรท่ีท างานเป็นท่ีปรึกษาหรือวางแผน การจัดการการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชน การ
แก้ไขปัญหาการจราจร การคมนาคมขนส่ง เช่น องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ บริษัทการบินไทย บริษัท
วิศวกรท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีศึกษาความเป็นไปได้ และแก้ปัญหาด้านจราจรขนส่งเป็นหน่วยงานท่ีใช้วิศวกรขนส่งจ านวนมาก และมีความ
เป็นไปได้ท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคตท้ังในกรุงเทพฯ และเมืองหลักของประเทศ รวมท้ังในบริษัทการค้าท่ีจะต้องมีการจัดการด้านการขนส่ง
กระจายสินค้าต่าง ๆ บริษัทขนส่งทางทะเล เป็นต้น 

3. ภาคธุรกิจการขนส่ง เป็นวิศวกรขนส่ง ดูแลงานด้านการวิเคราะห์ วางแผนโลจิสติกส์ จัดการการขนส่ง วางแผนควบคุมสินค้าคงคลัง 
ให้กับบริษัทขนส่ง หรือศูนย์การะจายสินค้า หรือเป็นผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า 

4. งานส่วนตัว วิศวกรท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สามารถประกอบอาชีพส่วนตั วได้หลายรูปแบบ ท้ังเป็นเจ้าของงาน 
วิศวกรท่ีปรึกษา และเน่ืองจากรูปแบบอาชีพเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจัยหลักของชีวิต ดังน้ัน แนวทางอาชีพอิสระจึงมี
หลากหลายมาก 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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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3. วิชาวิศวกรรมการทางซ่ึงวิศวกรขนส่งจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เข้าใจหลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบทางกายภาพของ
ถนนและระบบจราจร ตลอดจนเข้าใจหลักการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่นๆ เช่น สนามบิน ระบบขนส่งมวลชน ท่าเรือ ทางรถไฟ และ
ทางท่อ เป็นต้น และศึกษาถึงการวางแผนระบบ การคาดคะเนพฤติกรรมของวิชาการการขนส่งรูปแบบต่างๆ ให้มีคว ามปลอดภัย        
มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์ คัดเลือกวัสดุท่ีใช้ในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างใน
งานถนน เช่น หิน ยาง แอสฟัลท์ เหล็ก และคอนกรีต เป็นต้น 

4. วิชาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการวางแผน การควบคุมบริหารการขนส่งสินค้า เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ตอบสนองต่อความต้องการด้านอุตสาหกรรม การให้บริการโลจิสติกส์ในระดับประเทศ หรือระดับสากลต่อไป 

 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

ควรจะเป็นคนช่างสังเกตมีความสนใจในการประยุกต์ความรู้พื้นฐานมาใช้ในงานวิศวกรรม จ าเป็นต้องมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิชาการท่ีช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันได้แก่ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี มีความสามารถ    
ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองในสาขาประยุกต์เฉพาะทางด้านต่างๆ เพราะวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นสห วิทยาการท่ีต้องมีความรอบรู้
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องหลายสาขาวิชาประกอบกันจึงจะสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาได้ดี 
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- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
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4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
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จราจรประจ าเทศบาล องค์การโทรศัพท์ กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการ เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถประกอบอาชีพเป็นครู 
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องได้ด้วย 

2. หน่วยงานด้านการขนส่ง ในบริษัทหรือองค์กรท่ีท างานเป็นท่ีปรึกษาหรือวางแผน การจัดการการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชน การ
แก้ไขปัญหาการจราจร การคมนาคมขนส่ง เช่น องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ บริษัทการบินไทย บริษัท
วิศวกรท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีศึกษาความเป็นไปได้ และแก้ปัญหาด้านจราจรขนส่งเป็นหน่วยงานท่ีใช้วิศวกรขนส่งจ านวนมาก และมีความ
เป็นไปได้ท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคตท้ังในกรุงเทพฯ และเมืองหลักของประเทศ รวมท้ังในบริษัทการค้าท่ีจะต้องมีการจัดการด้านการขนส่ง
กระจายสินค้าต่าง ๆ บริษัทขนส่งทางทะเล เป็นต้น 

3. ภาคธุรกิจการขนส่ง เป็นวิศวกรขนส่ง ดูแลงานด้านการวิเคราะห์ วางแผนโลจิสติกส์ จัดการการขนส่ง วางแผนควบคุมสินค้าคงคลัง 
ให้กับบริษัทขนส่ง หรือศูนย์การะจายสินค้า หรือเป็นผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า 

4. งานส่วนตัว วิศวกรท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สามารถประกอบอาชีพส่วนตั วได้หลายรูปแบบ ท้ังเป็นเจ้าของงาน 
วิศวกรท่ีปรึกษา และเน่ืองจากรูปแบบอาชีพเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจัยหลักของชีวิต ดังน้ัน แนวทางอาชีพอิสระจึงมี
หลากหลายมาก 
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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 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   
102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109      การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 
213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
202201  ทกัษะชวีิต 
213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 
523101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
105102  ฟิสิกส์ 2 
105192  ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 
202202  ความเป็นพลเมืองและ 
            พลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 

 
รวม 17 รวม 17 รวม 16 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถปุระสงค์ทางวิชาการ 
522261  วิศวกรรมขนส่ง 
522262  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
522263  การจัดการโลจิสติกส์และโซอุปทาน 
522264  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

3 
4 
4 
4 
2 

202373  การคิดเชิงออกแบบ 
213204  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 
522265  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
522266  การวิจัยการด าเนินงาน 
522267  วิธีการคอมพวิเตอร์ในงาน 
            ขนส่งและโลจิสตกิส์ 1 
522268  การจัดการขนส่งสินค้า 

2 
3 
3 
4 
2 
 
4 

202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 
522269  วิธีทางสถิติในการขนส่งและ 
             โลจิสติกส ์

4 

522270  วิธีการคอมพวิเตอร์ในงาน 
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 2 

2 

522271  การส ารวจในงานขนส่ง 3 
522272  ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ 1 

 530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 
รวม 17 รวม 18 รวม 17 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
202207    มนษุย์กบัเศรษฐกจิและการพัฒนา 
522360  การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง 
522361   ปฏิบัตกิารวิเคราะหอ์ุปสงค์การเดินทาง 
522362  การขนส่งและกระจายสินค้า 

3 
3 
1 
4 

202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
522365  วิศวกรรมจราจร 
522366  ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร 
522367  การวางแผนและการ 
            ออกแบบระบบราง 

2 
4 
1 
4 

522369  การจ าลองในงานขนส่งและโลจิ
สติกส ์
522370  การบริหารการจัดซ้ือและโลจิสตกิส์ 
522371  การวางแผนและออกแบบงานทาง 
522372 ปฏิบัติการวางแผนและ 
           ออกแบบงานทาง 

4 
3 
4 
1 

รวม 16 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
522461  โครงงานวิศวกรรมขนส่งและ 
            โลจิสติกส ์1 
522495  เตรีมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ (4) 
วิชาเลือกบังคับ (5) 
วิชาเลือกเสรี (1) 

3 
2 
 
1 
3 
3 
4 

522496  สหกิจศึกษา 1 8 522462  โครงงานวิศวกรรมขนส่ง 
             และโลจิสติกส ์2 
วิชาเลือกบังคับ (6) 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

2 
 
3 
4 
2 
2 

  
  
  
  
  

รวม 16 รวม 8 รวม 13 
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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 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   
102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109      การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 
213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
202201  ทกัษะชวีิต 
213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 
523101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
105102  ฟิสิกส์ 2 
105192  ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 
202202  ความเป็นพลเมืองและ 
            พลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 

 
รวม 17 รวม 17 รวม 16 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถปุระสงค์ทางวิชาการ 
522261  วิศวกรรมขนส่ง 
522262  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
522263  การจัดการโลจิสติกส์และโซอุปทาน 
522264  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

3 
4 
4 
4 
2 

202373  การคิดเชิงออกแบบ 
213204  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 
522265  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
522266  การวิจัยการด าเนินงาน 
522267  วิธีการคอมพวิเตอร์ในงาน 
            ขนส่งและโลจิสตกิส์ 1 
522268  การจัดการขนส่งสินค้า 

2 
3 
3 
4 
2 
 
4 

202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 
522269  วิธีทางสถิติในการขนส่งและ 
             โลจิสติกส ์

4 

522270  วิธีการคอมพวิเตอร์ในงาน 
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 2 

2 

522271  การส ารวจในงานขนส่ง 3 
522272  ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ 1 

 530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 
รวม 17 รวม 18 รวม 17 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
202207    มนุษย์กบัเศรษฐกจิและการพัฒนา 
522360  การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง 
522361   ปฏิบัตกิารวิเคราะหอ์ุปสงค์การเดินทาง 
522362  การขนส่งและกระจายสินค้า 

3 
3 
1 
4 

202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
522365  วิศวกรรมจราจร 
522366  ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร 
522367  การวางแผนและการ 
            ออกแบบระบบราง 

2 
4 
1 
4 

522369  การจ าลองในงานขนส่งและโลจิ
สติกส ์
522370  การบริหารการจัดซ้ือและโลจิสตกิส์ 
522371  การวางแผนและออกแบบงานทาง 
522372 ปฏิบัติการวางแผนและ 
           ออกแบบงานทาง 

4 
3 
4 
1 

รวม 16 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
522461  โครงงานวิศวกรรมขนส่งและ 
            โลจิสติกส ์1 
522495  เตรีมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ (4) 
วิชาเลือกบังคับ (5) 
วิชาเลือกเสรี (1) 

3 
2 
 
1 
3 
3 
4 

522496  สหกิจศึกษา 1 8 522462  โครงงานวิศวกรรมขนส่ง 
             และโลจิสติกส ์2 
วิชาเลือกบังคับ (6) 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

2 
 
3 
4 
2 
2 

  
  
  
  
  

รวม 16 รวม 8 รวม 13 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

    
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย    ชื่อเต็ม   :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

            ชื่อย่อ    :    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :    Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
            ชื่อย่อ    :    B.Eng.  (Computer Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ท้ังด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทางด้านฮาร์ดแวร์จะเป็นการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน การเชื่อมโยงระบบหรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ เข้าด้วยกันและการบ ารุงรักษาเครื่อง ทางด้านซอฟต์แวร์จะเป็นการดูแล
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ทางด้านฮาร์ดแวร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรตรรกะ การออกแบบระบบดิจิทัล ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ 
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์   
 ทางด้านซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 แขนง คือซอฟต์แวร์ระบบ ซ่ึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซ่ึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์  ตลอดจนงานฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
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 ผู้สนใจศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควรจะเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต มีเหตุมีผล  และมักจะใช้ค าถามว่า "ถ้า" อยู่เสมอ ควรจะ
เป็นผู้ท่ีมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง และติดตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ความรู้พื้นฐานท่ีควรจะมีเป็นอย่างดี คือคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ และ
ภาษาอังกฤษ 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    178    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   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 
    

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพท้ังใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และองค์กรต่าง ๆ ท่ีต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างของต าแหน่งงานประกอบด้วย วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์        
นักโปรแกรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4422   
Website : http://eng.sut.ac.th/cpe/ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

    
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย    ชื่อเต็ม   :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

            ชื่อย่อ    :    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :    Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
            ชื่อย่อ    :    B.Eng.  (Computer Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ท้ังด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทางด้านฮาร์ดแวร์จะเป็นการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน การเชื่อมโยงระบบหรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ เข้าด้วยกันและการบ ารุงรักษาเครื่อง ทางด้านซอฟต์แวร์จะเป็นการดูแล
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ทางด้านฮาร์ดแวร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรตรรกะ การออกแบบระบบดิจิทัล ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ 
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์   
 ทางด้านซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 แขนง คือซอฟต์แวร์ระบบ ซ่ึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซ่ึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์  ตลอดจนงานฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
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 ผู้สนใจศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควรจะเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต มีเหตุมีผล  และมักจะใช้ค าถามว่า "ถ้า" อยู่เสมอ ควรจะ
เป็นผู้ท่ีมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง และติดตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ความรู้พื้นฐานท่ีควรจะมีเป็นอย่างดี คือคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ และ
ภาษาอังกฤษ 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    178    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   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 
    

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพท้ังใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และองค์กรต่าง ๆ ท่ีต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างของต าแหน่งงานประกอบด้วย วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์        
นักโปรแกรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4422   
Website : http://eng.sut.ac.th/cpe/ 



304 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปีการศึกษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1   
102112 ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส ์2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
531101 วัสดวุิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
4 

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

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 
523203 การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม 
523271 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 

3 
 
2 
2 
4 
 
4 

213204 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
เฉพาะ 

523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธิี 
523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
523272 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรบั

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 

3 
 
4 
4 
1 
 
4 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
523211 ระบบฐานข้อมูล 
523251 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
523274 ปฏิบัติการระบบดิจิทัล 
523276 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 

3 
4 
4 
1 
4 
 

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

202xxx ศึกษาทัว่ไปแบบเลือก (1) 
523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์ 
523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
523351 วิธีฟอร์มอลและภาวะค านวณได้ 
523371 ไมโครโพรเซสเซอร์ 

2 
2 
4 
4 
4 

202xxx ศึกษาทัว่ไปแบบเลือก (2) 
523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
523354 ระบบปฏิบัติการ 
523xxx วิชาเลือกบังคับ (1) 

2 
4 
4 
4 
4 

202xxx ศึกษาทัว่ไปแบบเลือก (3) 
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพฒันา 
523353 เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
523xxx วิชาเลือกบังคับ (2) 
523xxx วิชาเลือกบังคับ (3) 

2 
3 
4 
4 
4 

รวม 16 รวม 18 รวม 17 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

202xxx ศึกษาทัว่ไปแบบเลือก (4) 
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
523480 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
523490 เตรียมสหกิจศึกษา  
523xxx วิชาเลือกบังคับ (4) 

2 
3 
4 
1 
4 

523491  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสร ี 8 

รวม 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  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 
 ชื่อย่อ :  B.Eng. (Chem. Eng.) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเป็นวิชาชีพท่ีท าหน้าท่ีออกแบบ วางแผน จัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อท าให้วัตถุดิบเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีไปเป็นผลิตภัณฑ์   
ท่ีต้องการ ซ่ึงมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  กระบวนการเหล่าน้ีประกอบด้วย  การท างานร่วมกันของ "อุปกรณ์เฉพาะหน่วย" (unit operations) 
ต่างๆ เช่น ปฏิกรณ์เคมี หอกลั่นสาร เครื่องกรองสาร ระบบผสมสาร  หอดูดซึม  หอดูดซับ  และหอสกัดสาร  เป็นต้น  การออกแบบกระบวนการ
ผลิตจะต้องค านึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและสิ้นเปลืองพลังงานให้น้อยท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องควบคุมให้เกิดความปลอดภัยและส่งผล
กระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีประกอบไปด้วยการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมเคมี เรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเคมีท้ังทฤษฎี ปฏิบัติและการบูรณาการ เพื่อให้เข้าใจความรู้มูลฐาน และปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น แล้วสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิต  และโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโดยค านึงถึง
เทคนิคการผลิต  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์  มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตหรือคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นสนใจติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ  สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1   
102112 ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส ์2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
531101 วัสดวุิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
4 

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

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 
523203 การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม 
523271 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 

3 
 
2 
2 
4 
 
4 

213204 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
เฉพาะ 

523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธิี 
523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
523272 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรบั

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 

3 
 
4 
4 
1 
 
4 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
523211 ระบบฐานข้อมูล 
523251 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
523274 ปฏิบัติการระบบดิจิทัล 
523276 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 

3 
4 
4 
1 
4 
 

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

202xxx ศึกษาทัว่ไปแบบเลือก (1) 
523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์ 
523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
523351 วิธีฟอร์มอลและภาวะค านวณได้ 
523371 ไมโครโพรเซสเซอร์ 

2 
2 
4 
4 
4 

202xxx ศึกษาทัว่ไปแบบเลือก (2) 
523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
523354 ระบบปฏิบัติการ 
523xxx วิชาเลือกบังคับ (1) 

2 
4 
4 
4 
4 

202xxx ศึกษาทัว่ไปแบบเลือก (3) 
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพฒันา 
523353 เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
523xxx วิชาเลือกบังคับ (2) 
523xxx วิชาเลือกบังคับ (3) 

2 
3 
4 
4 
4 

รวม 16 รวม 18 รวม 17 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

202xxx ศึกษาทัว่ไปแบบเลือก (4) 
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
523480 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
523490 เตรียมสหกิจศึกษา  
523xxx วิชาเลือกบังคับ (4) 

2 
3 
4 
1 
4 

523491  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสร ี 8 

รวม 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  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 
 ชื่อย่อ :  B.Eng. (Chem. Eng.) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเป็นวิชาชีพท่ีท าหน้าท่ีออกแบบ วางแผน จัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อท าให้วัตถุดิบเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีไปเป็นผลิตภัณฑ์   
ท่ีต้องการ ซ่ึงมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  กระบวนการเหล่าน้ีประกอบด้วย  การท างานร่วมกันของ "อุปกรณ์เฉพาะหน่วย" (unit operations) 
ต่างๆ เช่น ปฏิกรณ์เคมี หอกลั่นสาร เครื่องกรองสาร ระบบผสมสาร  หอดูดซึม  หอดูดซับ  และหอสกัดสาร  เป็นต้น  การออกแบบกระบวนการ
ผลิตจะต้องค านึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและสิ้นเปลืองพลังงานให้น้อยท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องควบคุมให้เกิดความปลอดภัยและส่งผล
กระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีประกอบไปด้วยการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมเคมี เรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเคมีท้ังทฤษฎี ปฏิบัติและการบูรณาการ เพื่อให้เข้าใจความรู้มูลฐาน และปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น แล้วสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิต  และโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโดยค านึงถึง
เทคนิคการผลิต  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์  มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตหรือคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นสนใจติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ  สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ 
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 ในการท างานของวิศวกรไม่ได้เป็นการท างานเพียงคนเดียวแต่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม การท ากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการท างานร่วมกันเม่ือจบออกไป ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงมีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ด้วย 
  
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี) ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังต้องมีอุปนิสัยใฝ่รู้ กระตือรือล้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        191 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 38   หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป          15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก  8 หน่วยกิต 

 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 136 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 35 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 62 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต 
 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

- ท าหน้าท่ีออกแบบโรงงานและการบริหารจัดการโครงการ สามารถเลือกกระบวนการผลิต ท าเลท่ีตั้ง  ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างและการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

- ท าหน้าท่ีออกแบบกระบวนการผลิต ท้ังในแง่ของกระบวนการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบ ตลอดจนถึงการเลือกชนิดของวัสดุท่ีใช้
ท าอุปกรณ์และชนิดของเครื่องมือต่าง ๆ 

- ท าหน้าท่ีควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงหลักการด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
- ท าการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้ทันต่อเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 
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- ท างานด้านการตลาดและงานบริการทางด้านเทคนิค 
- ท างานด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพสินค้า 
- ท างานด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 

 
ต าแหน่งงาน 
 วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพ  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 อุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารและยา 
อุตสาหกรรมพลังงาน  อุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี เช่น 
กรดซัลฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ แอลกอฮอล์ และเคมีภัณฑ์อื่นๆ พลาสติกและยาง สบู่ ผงซักฟอก น้ าตาล ซีเมนต์ แก้ว สีและรงควัตถุ ฯลฯ 
 
แหล่งงาน 
 เอกชน  บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

   ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน   ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การประปา  บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  บริษัท ปตท. โกลบอลเคมีคอล จ ากัด (มหาชน)   
  กรมควบคุมมลพิษ  สถานศึกษา  มหาวิทยาลัย  
การศึกษาต่อ 
 บัณฑิตท่ีจบทางด้านวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางวิศวกรรม
เคมีหรือในสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือมีความรู้พื้นฐานใกล้เคียง เช่น วิศวกรรมปิโตรเคมี วัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
การ จัดการได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์  0-4422-4490-1  โทรสาร  0-4422-4609   
Website : eng.sut.ac.th/che/  
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 ในการท างานของวิศวกรไม่ได้เป็นการท างานเพียงคนเดียวแต่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม การท ากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการท างานร่วมกันเม่ือจบออกไป ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงมีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ด้วย 
  
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี) ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังต้องมีอุปนิสัยใฝ่รู้ กระตือรือล้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        191 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 38   หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป          15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก  8 หน่วยกิต 

 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 136 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 35 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 62 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต 
 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

- ท าหน้าท่ีออกแบบโรงงานและการบริหารจัดการโครงการ สามารถเลือกกระบวนการผลิต ท าเลท่ีตั้ง  ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างและการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

- ท าหน้าท่ีออกแบบกระบวนการผลิต ท้ังในแง่ของกระบวนการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบ ตลอดจนถึงการเลือกชนิดของวัสดุท่ีใช้
ท าอุปกรณ์และชนิดของเครื่องมือต่าง ๆ 

- ท าหน้าท่ีควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงหลักการด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
- ท าการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้ทันต่อเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 
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- ท างานด้านการตลาดและงานบริการทางด้านเทคนิค 
- ท างานด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพสินค้า 
- ท างานด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 

 
ต าแหน่งงาน 
 วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพ  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 อุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารและยา 
อุตสาหกรรมพลังงาน  อุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี เช่น 
กรดซัลฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ แอลกอฮอล์ และเคมีภัณฑ์อื่นๆ พลาสติกและยาง สบู่ ผงซักฟอก น้ าตาล ซีเมนต์ แก้ว สีและรงควัตถุ ฯลฯ 
 
แหล่งงาน 
 เอกชน  บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

   ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน   ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การประปา  บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  บริษัท ปตท. โกลบอลเคมีคอล จ ากัด (มหาชน)   
  กรมควบคุมมลพิษ  สถานศึกษา  มหาวิทยาลัย  
การศึกษาต่อ 
 บัณฑิตท่ีจบทางด้านวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางวิศวกรรม
เคมีหรือในสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือมีความรู้พื้นฐานใกล้เคียง เช่น วิศวกรรมปิโตรเคมี วัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
การ จัดการได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์  0-4422-4490-1  โทรสาร  0-4422-4609   
Website : eng.sut.ac.th/che/  
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่  2  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  ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 1 105192  ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 1 
202108  การรู้ดิจิทัล 2 202201  ทักษะชีวิต 3 202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมือง 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต ์ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3             โลก  
            เพื่อการเรียนรู้  523101  การเขียนโปรแกรม 2 531101  วัสดุวิศวกรรม 4 
213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3             คอมพวิเตอร์ 1    
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 

102202  เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 102105  เคมีอินทรีย์ 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 
102203  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 3 
213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 524205  หลักวิศวกรรมเคมี 2 3             พัฒนา  

             ทางวิชาการ  524211  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
1 

4 524206  กระบวนการผลิตทาง 2 

524204  หลักวิศวกรรมเคมี 1 3 529290  วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน  4             อุตสาหกรรมเคมี  
525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 524207  คณิตศาสตร์ประยุกต์และวธิ ี 3 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4               เชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรเคมี  
    524208  การเขียนโปรแกรมคอม                2 
                พวิเตอร์ส าหรับวิศวกรเคมี  
    529291  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
                มูลฐาน  
    วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 

รวม 16 รวม 17 รวม 16 
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 524313  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 4 524301  การออกแบบการทดลอง 4 
            เฉพาะ              เคมี 2              และการวิเคราะห์ข้อมูล  
524314  วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 3 524323  ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 4 524315  วิศวกรรมปฏิกิริยา 2 3 
524331  การท างานและการออกแบบ 4 524341  พลศาสตร์กระบวนการ 4 524332  การท างานและการออกแบบ 4 
            อุปกรณ์ในกระบวนการ 1              และการควบคุม              อุปกรณ์ในกระบวนการ 2  
524381  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1 วิชาเลือกเสรี (1) 4 524382  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 1 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2   วิชาเลือกบังคับ (1) 3 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2   วิชาเลือกบังคับ (2) 3 

รวม 15 รวม 16 รวม 18 
ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 524496  สหกิจศึกษา 1 8 524433  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี 4 
524431  การท างานและการออกแบบ 4   524451  หลักความปลอดภยั               4 
            อุปกรณ์ในกระบวนการ 3                ทางวิศวกรรมเคมี  
524432  การออกแบบโรงงานทาง 4   524482  โครงงานวิศวกรรมเคมี 3 
            วิศวกรรมเคมี    วิชาเลือกบังคับ (4) 3 
524481  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3 1   วิชาเลือกเสรี (2) 4 
524483  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1     
524490  เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกบังคับ (3) 3     

รวม 17 รวม 8 รวม 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่  2  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  ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 1 105192  ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 1 
202108  การรู้ดิจิทัล 2 202201  ทักษะชีวิต 3 202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมือง 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต ์ 1 213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3             โลก  
            เพื่อการเรียนรู้  523101  การเขียนโปรแกรม 2 531101  วัสดุวิศวกรรม 4 
213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3             คอมพวิเตอร์ 1    
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 

102202  เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 102105  เคมีอินทรีย์ 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 
102203  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 3 
213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 524205  หลักวิศวกรรมเคมี 2 3             พัฒนา  

             ทางวิชาการ  524211  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
1 

4 524206  กระบวนการผลิตทาง 2 

524204  หลักวิศวกรรมเคมี 1 3 529290  วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน  4             อุตสาหกรรมเคมี  
525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 524207  คณิตศาสตร์ประยุกต์และวธิ ี 3 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4               เชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรเคมี  
    524208  การเขียนโปรแกรมคอม                2 
                พวิเตอร์ส าหรับวิศวกรเคมี  
    529291  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
                มูลฐาน  
    วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 

รวม 16 รวม 17 รวม 16 
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 524313  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 4 524301  การออกแบบการทดลอง 4 
            เฉพาะ              เคมี 2              และการวิเคราะห์ข้อมูล  
524314  วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 3 524323  ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 4 524315  วิศวกรรมปฏิกิริยา 2 3 
524331  การท างานและการออกแบบ 4 524341  พลศาสตร์กระบวนการ 4 524332  การท างานและการออกแบบ 4 
            อุปกรณ์ในกระบวนการ 1              และการควบคุม              อุปกรณ์ในกระบวนการ 2  
524381  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1 วิชาเลือกเสรี (1) 4 524382  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 1 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2   วิชาเลือกบังคับ (1) 3 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2   วิชาเลือกบังคับ (2) 3 

รวม 15 รวม 16 รวม 18 
ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 524496  สหกิจศึกษา 1 8 524433  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี 4 
524431  การท างานและการออกแบบ 4   524451  หลักความปลอดภยั               4 
            อุปกรณ์ในกระบวนการ 3                ทางวิศวกรรมเคมี  
524432  การออกแบบโรงงานทาง 4   524482  โครงงานวิศวกรรมเคมี 3 
            วิศวกรรมเคมี    วิชาเลือกบังคับ (4) 3 
524481  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3 1   วิชาเลือกเสรี (2) 4 
524483  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1     
524490  เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกบังคับ (3) 3     

รวม 17 รวม 8 รวม 18 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

 
 
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเครื่องกล) 

           ชื่อย่อ :  วศ.บ.  (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
           ชื่อย่อ :  B.Eng.  (Mechanical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

ออกแบบ ควบคุม และซ่อมบ ารุงระบบ อุปกรณ์  และกลไกต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เรือ 
อุตสาหกรรมน  ามัน แท่นขุดเจาะ โรงกลั่น อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยางและโพลิเมอร์ การผลิตชิ นส่วนและซ่อมบ ารุง ออกแบบ
ระบบด้านการไหลและความร้อนต่างๆ เช่น ระบบท่อส่ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปั๊ม กังหัน คอมเพรสเซอร์ ระบบท าความร้อน/เย็น 
หม้อน  า การเผาไหม้ ระบบต้นก าลัง การอบแห้งผลิตผล ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบนิวแมติกส์ โฮดรอลิกส์ ระบบควบคุมและ
เครื่องจักรช่วยในการผลิต อาทิ PLC, CNC, สายพานล าเลียง, หุ่นยนต์ แขนกล เครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
การสั่นสะเทือน วิเคราะห์และออกแบบด้านพลังงาน พลังงานทดแทน การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและตัวอาคาร ออกแบบระบบและ
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ ไบโอแมคานิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น  

 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

เป็นวิชาค านวณเพื่อน าไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล  โดยวิชาพื นฐานเน้นด้านฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์  กลศาสตร์ของแข็ง  กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการท างาน การออกแบบอุปกรณ์
และระบบต่าง ๆ ดังปรากฏในค าอธิบายลักษณะวิชาชีพข้างต้น 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
1. มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
2. มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
 -  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    187    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 41 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  48 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  16 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

 
 
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเครื่องกล) 

           ชื่อย่อ :  วศ.บ.  (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
           ชื่อย่อ :  B.Eng.  (Mechanical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

ออกแบบ ควบคุม และซ่อมบ ารุงระบบ อุปกรณ์  และกลไกต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เรือ 
อุตสาหกรรมน  ามัน แท่นขุดเจาะ โรงกลั่น อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยางและโพลิเมอร์ การผลิตชิ นส่วนและซ่อมบ ารุง ออกแบบ
ระบบด้านการไหลและความร้อนต่างๆ เช่น ระบบท่อส่ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปั๊ม กังหัน คอมเพรสเซอร์ ระบบท าความร้อน/เย็น 
หม้อน  า การเผาไหม้ ระบบต้นก าลัง การอบแห้งผลิตผล ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบนิวแมติกส์ โฮดรอลิกส์ ระบบควบคุมและ
เครื่องจักรช่วยในการผลิต อาทิ PLC, CNC, สายพานล าเลียง, หุ่นยนต์ แขนกล เครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
การส่ันสะเทือน วิเคราะห์และออกแบบด้านพลังงาน พลังงานทดแทน การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและตัวอาคาร ออกแบบระบบและ
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ ไบโอแมคานิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น  

 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

เป็นวิชาค านวณเพื่อน าไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล  โดยวิชาพื นฐานเน้นด้านฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์  กลศาสตร์ของแข็ง  กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการท างาน การออกแบบอุปกรณ์
และระบบต่าง ๆ ดังปรากฏในค าอธิบายลักษณะวิชาชีพข้างต้น 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
1. มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
2. มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
 -  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    187    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 41 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  48 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  16 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต
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-  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    192    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 41 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  60 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต   

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรเครื่องกล  
 2.  วิศวกรพลังงาน 
 3.  วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล 
 4.  วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 5.  นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4410, 0-4422-4577, 0-4422-4176  โทรสาร  0-4422-4613   
Website : http://eng.sut.ac.th/me/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 -  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2  4 
103101 แคลคูลัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 1 
202108 การรู้ดิจทิัล 2 202201 ทักษะชวีิต 3 202202  ความเป็นพลเมอืงและพลเมอืงโลก 3 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 3 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 2   
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปทีี่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงคท์างวชิาการ 3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
525200 พื นฐานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 2 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 
525208 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจกัรกลไฟฟ้า 4 525202 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 4 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 529299 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื นฐาน 1 
533261 กรรมวธิีการผลิต 4 529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื นฐาน 1 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 1     

รวม 20 รวม 17 รวม 18 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 525311 ระบบควบคุมอัตโนมตั ิ 4 
525301 การเขียนแบบทางกล 2 525307 การสั่นทางกล 4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4 
525305 กลศาสตร์เครือ่งจกัรกล 4 525308 การถ่ายเทความรอ้น 4 525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 
วิชาเลือกบังคับ (1) 4 525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล 1 525315 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 4 
วิชาเลือกบังคับ (2) 4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 วิชาเลือกบังคับ (4) 4 
  วิชาเลือกบังคับ (3) 4   

รวม 17 รวม 18 รวม 20 
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-  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    192    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 41 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  60 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต   

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรเครื่องกล  
 2.  วิศวกรพลังงาน 
 3.  วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล 
 4.  วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 5.  นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4410, 0-4422-4577, 0-4422-4176  โทรสาร  0-4422-4613   
Website : http://eng.sut.ac.th/me/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 -  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2  4 
103101 แคลคูลัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 1 
202108 การรู้ดิจทิัล 2 202201 ทักษะชวีิต 3 202202  ความเป็นพลเมอืงและพลเมอืงโลก 3 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 3 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 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 

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงคท์างวชิาการ 3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
525200 พื นฐานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 2 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 
525208 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจกัรกลไฟฟ้า 4 525202 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 4 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 529299 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื นฐาน 1 
533261 กรรมวธิีการผลิต 4 529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื นฐาน 1 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 1     

รวม 20 รวม 17 รวม 18 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 525311 ระบบควบคุมอัตโนมตั ิ 4 
525301 การเขียนแบบทางกล 2 525307 การสั่นทางกล 4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4 
525305 กลศาสตร์เครือ่งจกัรกล 4 525308 การถ่ายเทความรอ้น 4 525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 
วิชาเลือกบังคับ (1) 4 525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล 1 525315 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 4 
วิชาเลือกบังคับ (2) 4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 วิชาเลือกบังคับ (4) 4 
  วิชาเลือกบังคับ (3) 4   

รวม 17 รวม 18 รวม 20 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ 1 525491 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสรี (2)   4 
525442 ปฏิบัติการด้านความรอ้นและของไหล 1   วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2 
525490 เตรียมสหกิจศกึษา 1   วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2 
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 4     
วิชาเลือกเสรี (1) 4     

รวม 11 รวม 8 รวม 8 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 -  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 
103101 แคลคูลัส 1 4 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี 3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202107 การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 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 ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกิต 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 
1 
3 
 
4 
4 
4 
1 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื นฐาน 

3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 
202213 โลกาภิวัฒน ์
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
529299 ปฏิบัติการเครือ่งจกัรกลไฟฟ้าพื นฐาน 

3 
3 
4 
4 
4 
1 

525200 พื นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
525208 คณิตศาสตร์ส าหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กรรมวิธีการผลิต 
533262 ปฏิบัติการกรรมวธิีการผลิต 

3 
4 
4 
1 

 
  

รวม 20 รวม 17 รวม 19 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 

525307 การสั่นทางกล 
525308 การถ่ายเทความร้อน 
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั นสูง
ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 
525301 การเขียนแบบทางกล 2 4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4 
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 4 4 525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 
525600 คณิตศาสตร์ขั นสูงส าหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 1 

4 1 525315 การท าความเย็นและการปรับ 
           อากาศ 

4 

วิชาเลือกเสรี (1) 4 4 525603 กลศาสตร์สารเนื อต่อเนื่อง 4 
  2   

รวม 17 รวม 18 รวม 20 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและ 
           อัตโนมัต ิ
525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล 
525490 เตรียมสหกิจศึกษา 
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

1 525491 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสรี (2) 4 
1   วิชาเลือกบังคับ (3) 1 
1     
4     
4     
4     

รวม 15 รวม 8 รวม 4 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ 1 525491 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสรี (2)   4 
525442 ปฏิบัติการด้านความรอ้นและของไหล 1   วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2 
525490 เตรียมสหกิจศกึษา 1   วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2 
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 4     
วิชาเลือกเสรี (1) 4     

รวม 11 รวม 8 รวม 8 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 -  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 
103101 แคลคูลัส 1 4 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี 3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202107 การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 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 ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกิต 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 
1 
3 
 
4 
4 
4 
1 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื นฐาน 

3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 
202213 โลกาภิวัฒน ์
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
529299 ปฏิบัติการเครือ่งจกัรกลไฟฟ้าพื นฐาน 

3 
3 
4 
4 
4 
1 

525200 พื นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
525208 คณิตศาสตร์ส าหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กรรมวิธีการผลิต 
533262 ปฏิบัติการกรรมวธิีการผลิต 

3 
4 
4 
1 

 
  

รวม 20 รวม 17 รวม 19 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 

525307 การสั่นทางกล 
525308 การถ่ายเทความร้อน 
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั นสูง
ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 
525301 การเขียนแบบทางกล 2 4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4 
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 4 4 525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 
525600 คณิตศาสตร์ขั นสูงส าหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 1 

4 1 525315 การท าความเย็นและการปรับ 
           อากาศ 

4 

วิชาเลือกเสรี (1) 4 4 525603 กลศาสตร์สารเนื อต่อเนื่อง 4 
  2   

รวม 17 รวม 18 รวม 20 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและ 
           อัตโนมัต ิ
525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล 
525490 เตรียมสหกิจศึกษา 
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

1 525491 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสรี (2) 4 
1   วิชาเลือกบังคับ (3) 1 
1     
4     
4     
4     

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 :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก) 

          ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Ceramic Engineering) 
         ชื่อย่อ :  B.Eng. (Ceramic Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
วิศวกรเซรามิกสามารถประกอบอาชีพได้ในอุตสาหกรรมเซรามิกทุกประเภท ซ่ึงมีตัวอย่างแบ่งตามกิจกรรมองค์กรดังน้ี 

1. ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า มีลักษณะงานท่ีท า ได้แก่ 
-  วิศวกรฝ่ายผลิต (Production engineer) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ใน    กระบวนการผลิตและเครื่องจักร 
-  วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA Engineer) หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการผลิต โดยระบบควบคุมคุณภาพ และ

วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ าเสมอ 
-  วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Engineer) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

การซ้ือ KNOW-HOW 
-  วิศวกรฝ่ายการตลาด (Technical sale engineer) แนะน าเทคนิคการใช้งานหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า หาสาเหตุปัญหา

ในการใช้งานและแนะน าวิธีการแก้ไขให้ลูกค้า 
2. ภาคราชการและงานวิจัย ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐ ตลอดจนเป็นนักวิจัยให้ กับหน่วยงาน หรือ

องค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 

3. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก 
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกมุ่งเน้นผลิตวิศวกรเซรามิกท่ีมคีวามรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเซรามิกเข้าใจคุณลักษณะของวัตถุดิบ และ

หลักการกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอย่างดี  สามารถพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต กับท้ังมีความรู้ในการวางแผน ควบคุมพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และมาตรฐาน  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ซ่ึงกลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมเซรามิกจะประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาความรู้ 4 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของเซรามิก 
  ได้แก่ วิชาวิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น ทฤษฎพีื้นฐานทางเซรามิก 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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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

    
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Ceramic Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก) 

          ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Ceramic Engineering) 
         ชื่อย่อ :  B.Eng. (Ceramic Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
วิศวกรเซรามิกสามารถประกอบอาชีพได้ในอุตสาหกรรมเซรามิกทุกประเภท ซ่ึงมีตัวอย่างแบ่งตามกิจกรรมองค์กรดังน้ี 

1. ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า มีลักษณะงานท่ีท า ได้แก่ 
-  วิศวกรฝ่ายผลิต (Production engineer) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ใน    กระบวนการผลิตและเครื่องจักร 
-  วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA Engineer) หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการผลิต โดยระบบควบคุมคุณภาพ และ

วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ าเสมอ 
-  วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Engineer) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

การซ้ือ KNOW-HOW 
-  วิศวกรฝ่ายการตลาด (Technical sale engineer) แนะน าเทคนิคการใช้งานหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า หาสาเหตุปัญหา

ในการใช้งานและแนะน าวิธีการแก้ไขให้ลูกค้า 
2. ภาคราชการและงานวิจัย ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐ ตลอดจนเป็นนักวิจัยให้ กับหน่วยงาน หรือ

องค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 

3. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก 
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกมุ่งเน้นผลิตวิศวกรเซรามิกท่ีมคีวามรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเซรามิกเข้าใจคุณลักษณะของวัตถุดิบ และ

หลักการกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอย่างดี  สามารถพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต กับท้ังมีความรู้ในการวางแผน ควบคุมพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และมาตรฐาน  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ซ่ึงกลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมเซรามิกจะประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาความรู้ 4 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของเซรามิก 
  ได้แก่ วิชาวิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น ทฤษฎพีื้นฐานทางเซรามิก 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 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    189    หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วย 38 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 134 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 19 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 73 หน่วยกิต 
   ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาความรู้ 4 กลุ่ม 
   กลุ่มท่ี 1 กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของเซรามิก 16 หน่วยกิต 
   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มกระบวนการผลิตเซรามิกและการจัดการ 42 หน่วยกิต 
   กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวิเคราะห์และตรวจสอบเซรามิก 10 หน่วยกิต 
   กลุ่มท่ี 4  กลุ่มบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมเซรามิก  5 หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
  3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต 
  4.    หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 

    
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 วิศวกรเซรามิกสามารถประกอบอาชีพได้ในอุตสาหกรรมเซรามิกทุกประเภท สามารถแบ่งเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังน้ี  

1. อุตสาหกรรมซีเมนต์ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัทปูนเอเชีย บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง  บริษัทชลประทานซีเมนต์  บริษัททีพีไอ 
2. อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น บริษัทโคห์เลอร์(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ ากัด บริษัทอเมริกันสแตนดาร์ด ฯลฯ 
3. อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบ เช่น บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่  ฯลฯ 
4. อุตสาหกรรมจาน ชามกระเบื้อง เช่น บริษัทภัทราเซรามิก บริษัทรอยัลพอร์ซเลน ฯลฯ 
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5. อุตสาหกรรมกระจก เช่น บริษัทกระจกสยามการ์เดียน บริษัทไทย-เยอรมัน    เทคโนกลาส  สเปลเชียลต้ิกลาส  บริษัทกระจกอาซาฮี  
บริษัทสยามอาซาฮี  ฯลฯ 

6. อุตสาหกรรมแก้ว เช่น บริษัทไทยกลาสอินดัสตรี บริษัทไทยซีอาร์ที บริษัทไทยมา-ลายากลาส จ ากัด บริษัทบางกอกกลาสจ ากัด
(มหาชน) 

7. อุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ เช่น บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ บริษัทภัทรารีเฟตเทอรีจ ากัด ฯลฯ 
8. อุตสาหกรรมลูกถ้วยและฉนวนไฟฟ้า เช่น บริษัทเอเซียนอินซูเลเตอร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทโมเดินเซรามิก  บริษัทสแตนดาร์ดอินซูเล

เตอร์ จ ากัด  บริษัทเพาเวอร์อินซูเลเตอร์ จ ากัด ฯลฯ 
9. อุตสาหกรรมผลิตยิปซัม เช่น บริษัทไทยยิปซัม จ ากัด บริษัทลาฟาร์จเพรสเตีย จ ากัด ฯลฯ 
10. อุตสาหกรรมด้านวัตถุดิบและแร่  เช่น บริษัทคอมปาวด์เคลย์  เคย์มินเนอรัล  ฯลฯ 
11. อุตสาหกรรมวัสดุขัดถู  เช่น บริษัท มิตซุยไกร์นดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
12. งานอื่น ๆ ได้แก่ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ท างานในภาคราชการและงานวิจัย เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของ

รัฐ ตลอดจนเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ เป็นต้น 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4471 โทรสาร 0-4422-4477  
Website: http://eng.sut.ac.th/ceramic/ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    189    หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วย 38 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 134 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 19 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 73 หน่วยกิต 
   ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาความรู้ 4 กลุ่ม 
   กลุ่มท่ี 1 กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของเซรามิก 16 หน่วยกิต 
   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มกระบวนการผลิตเซรามิกและการจัดการ 42 หน่วยกิต 
   กลุ่มท่ี 3  กลุ่มวิเคราะห์และตรวจสอบเซรามิก 10 หน่วยกิต 
   กลุ่มท่ี 4  กลุ่มบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมเซรามิก  5 หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
  3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต 
  4.    หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 

    
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 วิศวกรเซรามิกสามารถประกอบอาชีพได้ในอุตสาหกรรมเซรามิกทุกประเภท สามารถแบ่งเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังน้ี  

1. อุตสาหกรรมซีเมนต์ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัทปูนเอเชีย บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง  บริษัทชลประทานซีเมนต์  บริษัททีพีไอ 
2. อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น บริษัทโคห์เลอร์(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ ากัด บริษัทอเมริกันสแตนดาร์ด ฯลฯ 
3. อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบ เช่น บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่  ฯลฯ 
4. อุตสาหกรรมจาน ชามกระเบื้อง เช่น บริษัทภัทราเซรามิก บริษัทรอยัลพอร์ซเลน ฯลฯ 
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5. อุตสาหกรรมกระจก เช่น บริษัทกระจกสยามการ์เดียน บริษัทไทย-เยอรมัน    เทคโนกลาส  สเปลเชียลต้ิกลาส  บริษัทกระจกอาซาฮี  
บริษัทสยามอาซาฮี  ฯลฯ 

6. อุตสาหกรรมแก้ว เช่น บริษัทไทยกลาสอินดัสตรี บริษัทไทยซีอาร์ที บริษัทไทยมา-ลายากลาส จ ากัด บริษัทบางกอกกลาสจ ากัด
(มหาชน) 

7. อุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ เช่น บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ บริษัทภัทรารีเฟตเทอรีจ ากัด ฯลฯ 
8. อุตสาหกรรมลูกถ้วยและฉนวนไฟฟ้า เช่น บริษัทเอเซียนอินซูเลเตอร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทโมเดินเซรามิก  บริษัทสแตนดาร์ดอินซูเล

เตอร์ จ ากัด  บริษัทเพาเวอร์อินซูเลเตอร์ จ ากัด ฯลฯ 
9. อุตสาหกรรมผลิตยิปซัม เช่น บริษัทไทยยิปซัม จ ากัด บริษัทลาฟาร์จเพรสเตีย จ ากัด ฯลฯ 
10. อุตสาหกรรมด้านวัตถุดิบและแร่  เช่น บริษัทคอมปาวด์เคลย์  เคย์มินเนอรัล  ฯลฯ 
11. อุตสาหกรรมวัสดุขัดถู  เช่น บริษัท มิตซุยไกร์นดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
12. งานอื่น ๆ ได้แก่ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ท างานในภาคราชการและงานวิจัย เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของ

รัฐ ตลอดจนเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ เป็นต้น 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4471 โทรสาร 0-4422-4477  
Website: http://eng.sut.ac.th/ceramic/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์  
           เพือ่การเรียนรู ้
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรม  
           คอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 
 

103105 แคลคูลสั 3 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมือง 
           และพลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

103103 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
213203 ภาษาอังกฤษ 
           เพือ่วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
3 
 
4 
4 
2 
 

202203 มนุษย์กับสังคม 
           และสิ่งแวดล้อม 
213204 ภาษาอังกฤษ 
           เพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 
526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก 
526204 แผนภูมิเซรามิก 
526210 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
526211 วัตถุดิบเซรามิก 

3 
 
3 
 
1 
4 
4 
3 

213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 
526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก 
526212 กระบวนการผลิตผงเซรามิก 
526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบ เซรามิก 
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 

3 
4 
1 
3 
 
2 
 
4 

รวม 16 รวม 18 รวม 17 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก 
526303 เทคโนโลยีการอบแห้ง 
           และการเผาเซรามิก 
526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก 
526311 เตาเผาเซรามิก 
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
533021 การจัดการอุตสาหกรรม 
 

4 
3 
 
2 
3 
1 
4 

526209  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
            เบื้องต้น 
526306 การวิเคราะห์ลักษณะ 
           เชิงเซรามิก 
526307 ปฏิบัติการการวิเคราะห์  
            ลักษณะเชิงเซรามิก 
526312  เทคโนโลยีแก้ว  
526422  เทคโนโลยีวัสดุทนไฟ  
            วัสดุขัดถ ูและวัสดุ   
            เครื่องมือตัดแต่ง 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

2 
 
4 
 
1 
 
3 
3 
 
 
3 
2 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ     
           เซรามิก 
526309 ปฏิบัติการวัดและการทดสอบ 
           วัสดุเซรามิก 
526313 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรม  
           เซรามิก 
526402 การสัมมนาวิชาการเซรามิก 
526416 การควบคุมคุณภาพ 
วิชาเลือกบังคับ (2)     
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

2 
4 
 
1 
 
1 
 
1 
4 
3 
2 

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

526423 การวางแผนและควบคุม 
           การผลิต 
526424 โครงงานวิศวกรรมเซรามิก 
526490 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกเสรี (1) 

4 
 
3 
1 
3 
4 

526491 สหกิจศึกษา 1 
  

8 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 
           และการพัฒนา 
วิชาเลือกบังคับ (4) 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 
 

3 
 
3 
4 
2 

รวม 15 รวม 8 รวม 12 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   189   หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์  
           เพือ่การเรียนรู ้
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรม  
           คอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 
 

103105 แคลคูลสั 3 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมือง 
           และพลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

103103 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
213203 ภาษาอังกฤษ 
           เพือ่วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
3 
 
4 
4 
2 
 

202203 มนุษย์กับสังคม 
           และสิ่งแวดล้อม 
213204 ภาษาอังกฤษ 
           เพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 
526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก 
526204 แผนภูมิเซรามิก 
526210 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
526211 วัตถุดิบเซรามิก 

3 
 
3 
 
1 
4 
4 
3 

213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 
526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก 
526212 กระบวนการผลิตผงเซรามิก 
526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบ เซรามิก 
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 

3 
4 
1 
3 
 
2 
 
4 

รวม 16 รวม 18 รวม 17 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก 
526303 เทคโนโลยีการอบแห้ง 
           และการเผาเซรามิก 
526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก 
526311 เตาเผาเซรามิก 
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
533021 การจัดการอุตสาหกรรม 
 

4 
3 
 
2 
3 
1 
4 

526209  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
            เบื้องต้น 
526306 การวิเคราะห์ลักษณะ 
           เชิงเซรามิก 
526307 ปฏิบัติการการวิเคราะห์  
            ลักษณะเชิงเซรามิก 
526312  เทคโนโลยีแก้ว  
526422  เทคโนโลยีวัสดุทนไฟ  
            วัสดุขัดถ ูและวัสดุ   
            เครื่องมือตัดแต่ง 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

2 
 
4 
 
1 
 
3 
3 
 
 
3 
2 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ     
           เซรามิก 
526309 ปฏิบัติการวัดและการทดสอบ 
           วัสดุเซรามิก 
526313 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรม  
           เซรามิก 
526402 การสัมมนาวิชาการเซรามิก 
526416 การควบคุมคุณภาพ 
วิชาเลือกบังคับ (2)     
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

2 
4 
 
1 
 
1 
 
1 
4 
3 
2 

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

526423 การวางแผนและควบคุม 
           การผลิต 
526424 โครงงานวิศวกรรมเซรามิก 
526490 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกเสรี (1) 

4 
 
3 
1 
3 
4 

526491 สหกิจศึกษา 1 
  

8 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 
           และการพัฒนา 
วิชาเลือกบังคับ (4) 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 
 

3 
 
3 
4 
2 

รวม 15 รวม 8 รวม 12 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   189   หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
ชื่อหลักสูตร 
      ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Telecommunication Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Telecommunication Engineering) 
  ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Telecommunication Eng.) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรโทรคมนาคมเป็นผู้ท่ีท างานเกี่ยวกับการออกแบบ ติดต้ัง บ ารุงรักษา  ตลอดจนวางแผนเพื่อขยายขีดความสามารถของระบบสื่อสาร 
ท้ังท่ีเป็นระบบไร้สายและมีสาย งานท่ีท ามีท้ังท่ีต้องอยู่ประจ าท่ีหรือนอกสถานท่ี เหมาะส าหรับผู้ ท่ีชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ เส มอ               
รักความก้าวหน้าและชอบท างานเป็นทีม 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานและการประยุกต์ใช้พลังงานในรูปต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งผ่านข่าวสาร โดยเน้นหนักทางด้านการสื่อสาร   
ไร้สายและการสื่อสารความเร็วสูง นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้าน ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ก่อนท่ีจะได้ศึกษาวิชาหลัก       
ในสาขาวิชา  ตลอดจนถึงวิชาเลือกท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีมีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ระบบสื่อสารด้วยสายใยแสง (Fiber Optic) เป็นต้น 
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
  การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก) 
 2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
  2.1 ผู้เข้าศึกษาแรกเข้าชั้นปีท่ี 1 
   (1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
    (ภาคผนวก) 
   (2) มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
  2.2 ผู้เข้าศึกษาแรกเข้าชั้นปีท่ี 2 หรือชั้นปีท่ี 3 
   (1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 
    (ภาคผนวก) 
   (2) เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 หรือชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
     -  ต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
     -  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป หรือมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกของชั้นปี หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
    -  มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 จ านวนหน่วยกิต  
  การจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
  การจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 191 หน่วยกิต (ไตรภาค) 

  โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
โครงสร้างการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       38 หน่วยกิต 

  -   กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์  2 หน่วยกิต 
     สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
ชื่อหลักสูตร 
      ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Telecommunication Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Telecommunication Engineering) 
  ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Telecommunication Eng.) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรโทรคมนาคมเป็นผู้ท่ีท างานเกี่ยวกับการออกแบบ ติดต้ัง บ ารุงรักษา  ตลอดจนวางแผนเพื่อขยายขีดความสามารถของระบบสื่อสาร 
ท้ังท่ีเป็นระบบไร้สายและมีสาย งานท่ีท ามีท้ังท่ีต้องอยู่ประจ าท่ีหรือนอกสถานท่ี เหมาะส าหรับผู้ ท่ีชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ เส มอ               
รักความก้าวหน้าและชอบท างานเป็นทีม 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานและการประยุกต์ใช้พลังงานในรูปต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งผ่านข่าวสาร โดยเน้นหนักทางด้านการสื่อสาร   
ไร้สายและการส่ือสารความเร็วสูง นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้าน ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ก่อนท่ีจะได้ศึกษาวิชาหลัก       
ในสาขาวิชา  ตลอดจนถึงวิชาเลือกท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีมีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ระบบสื่อสารด้วยสายใยแสง (Fiber Optic) เป็นต้น 
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 
  การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก) 
 2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
  2.1 ผู้เข้าศึกษาแรกเข้าชั้นปีท่ี 1 
   (1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
    (ภาคผนวก) 
   (2) มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
  2.2 ผู้เข้าศึกษาแรกเข้าชั้นปีท่ี 2 หรือชั้นปีท่ี 3 
   (1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 
    (ภาคผนวก) 
   (2) เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 หรือชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
     -  ต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
     -  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป หรือมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกของชั้นปี หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
    -  มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 จ านวนหน่วยกิต  
  การจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
  การจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 191 หน่วยกิต (ไตรภาค) 

  โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
โครงสร้างการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       38 หน่วยกิต 

  -   กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์  2 หน่วยกิต 
     สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
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  (2) หมวดวิชาเฉพาะ      132 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  35 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  41 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 52 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   4 หน่วยกิต 
  (3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9 หน่วยกิต 
  (4)    หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       38    หน่วยกิต 

  -   กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์  2   หน่วยกิต 
       สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ      136    หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  35 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  41  หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 44  หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   16  หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9    หน่วยกิต 
  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8    หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
 บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมสามารถปฏิบัติงานอาชีพได้อย่าง กว้างขวาง คือ 

1. งานราชการ  ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่าง ๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรประจ ากองในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ อาทิ 
กรมการสื่อสารทหารของเหล่าทัพต่าง ๆ เป็นต้น 

2. งานรัฐวิสาหกจิ เช่น องค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัทวิทยุการบิน  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัทการบิน
ไทย จ ากัด เป็นต้น 

3. งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า วิศวกรทางสาขาโทรคมนาคมในปัจจุบันเป็นท่ีต้องการของตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่าง
กว้างขวาง เพราะองค์กรต่าง ๆ เหล่าน้ันล้วนต้องการระบบติดต่อสื่อสารท่ีทันสมัย ซ่ึงต้องการวิศวกรโทรคมนาคม      ในการ
ปฏิบัติงานท้ังสิ้นและนอกจากนั้นก็ยังอาจเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาอิสระหรือประจ าบริษัทต่าง ๆ ได้ เป็นต้น 

4. งานอื่น ๆ ได้แก่ การเป็นนักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ เป็นต้น 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4392  โทรสาร  0-4422-4603   
Website : http://eng.sut.ac.th/tce/ 



324 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ      132 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  35 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  41 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 52 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   4 หน่วยกิต 
  (3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9 หน่วยกิต 
  (4)    หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       38    หน่วยกิต 

  -   กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์  2   หน่วยกิต 
       สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ      136    หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  35 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  41  หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 44  หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   16  หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9    หน่วยกิต 
  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8    หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
 บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมสามารถปฏิบัติงานอาชีพได้อย่าง กว้างขวาง คือ 

1. งานราชการ  ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่าง ๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรประจ ากองในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ อาทิ 
กรมการสื่อสารทหารของเหล่าทัพต่าง ๆ เป็นต้น 

2. งานรัฐวิสาหกจิ เช่น องค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัทวิทยุการบิน  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัทการบิน
ไทย จ ากัด เป็นต้น 

3. งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า วิศวกรทางสาขาโทรคมนาคมในปัจจุบันเป็นท่ีต้องการของตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่าง
กว้างขวาง เพราะองค์กรต่าง ๆ เหล่าน้ันล้วนต้องการระบบติดต่อส่ือสารท่ีทันสมัย ซ่ึงต้องการวิศวกรโทรคมนาคม      ในการ
ปฏิบัติงานท้ังสิ้นและนอกจากนั้นก็ยังอาจเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาอิสระหรือประจ าบริษัทต่าง ๆ ได้ เป็นต้น 

4. งานอื่น ๆ ได้แก่ การเป็นนักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ เป็นต้น 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4392  โทรสาร  0-4422-4603   
Website : http://eng.sut.ac.th/tce/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 
527211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม

โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1 
4 539210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 4 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 4 

527213 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 

4 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4 
 

539211 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 

529201 วงจรไฟฟ้า 4 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 527204 สัญญาณและระบบ 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 527212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม

โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2 
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด 

4 
 
1 

527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 

รวม 22 รวม 21 รวม 18 
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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 527491 สหกิจศึกษา 1 8 527499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 4 
527402 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม2  1     
527490 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกเสรี (1) 4     
วิชาเลือกเสรี (2) 4     

รวม 14 รวม 8 รวม 4 
 
แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 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 
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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 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 
527211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม

โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1 
4 539210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 4 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 4 

527213 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 

4 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4 
 

539211 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 

529201 วงจรไฟฟ้า 4 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 527204 สัญญาณและระบบ 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 527212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม

โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2 
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด 

4 
 
1 

527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 

รวม 22 รวม 21 รวม 18 
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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 527491 สหกิจศึกษา 1 8 527499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 4 
527402 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม2  1     
527490 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกเสรี (1) 4     
วิชาเลือกเสรี (2) 4     

รวม 14 รวม 8 รวม 4 
 
แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 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 
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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  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 
 วิชาการ 

3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 

527211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1 

4 539210  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 4 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 4 

527213 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 

4 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4 539211 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 

529201  วงจรไฟฟ้า 4 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 527204 สัญญาณและระบบ 4 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 527212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม

โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2 
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด 

4 
 
1 

527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 

รวม 22 รวม 21 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 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 1 527490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 527491 สหกิจศึกษา 1 8 
วิชาเลือกบังคับ (1) 4 วิชาเลือกบังคับ (3) 4   
วิชาเลือกบังคับ (2) 4 วิชาเลือกบังคับ (4) 4   
วิชาเลือกเสรี (1) 4     
วิชาเลือกเสรี (2) 4     

รวม 17 รวม 9 รวม 8 
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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  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์) 
                  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Polymer Engineering) 
                  ชื่อย่อ   :  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 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษา และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยในหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพบังคับด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส าหรับกลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ เน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ของพอลิเมอร์ เช่น 
โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ และสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  กระบวนการการขึ้นรูปพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ 
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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  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 
 วิชาการ 

3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 

527211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1 

4 539210  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 4 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 4 

527213 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 

4 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4 539211 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 

529201  วงจรไฟฟ้า 4 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 527204 สัญญาณและระบบ 4 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 527212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม

โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2 
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด 

4 
 
1 

527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 

รวม 22 รวม 21 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 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 1 527490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 527491 สหกิจศึกษา 1 8 
วิชาเลือกบังคับ (1) 4 วิชาเลือกบังคับ (3) 4   
วิชาเลือกบังคับ (2) 4 วิชาเลือกบังคับ (4) 4   
วิชาเลือกเสรี (1) 4     
วิชาเลือกเสรี (2) 4     

รวม 17 รวม 9 รวม 8 

329 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering 

 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์) 
                  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Polymer Engineering) 
                  ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Polymer 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 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษา และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยในหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพบังคับด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส าหรับกลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ เน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ของพอลิเมอร์ เช่น 
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การออกแบบหัวรีด และการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหัวข้อท่ีสนใจเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยีการใช้
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมต่างๆ การน าพอลิเมอร์มาใช้เป็นวัสดุคอมโพสิทและวัสดุอัลลอยด์  การใช้สารเติมแต่งเพื่อปรับปรุง
สมบัติของพอลิเมอร์ การน าวัสดุพอลิเมอร์ไปใช้ทางการแพทย์ เทคนิคการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เป็นต้น นอกจากน้ี นักศึกษาจะต้อง       
เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการด้านพอลิเมอร์เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การท างานจริง  

ท้ังนี้ ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มุ่งจะผลิตวิศวกรที่มีคุณลักษณะส าคัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือ มีทักษะมนุษย์ ทักษะการจัดการ ทักษะข้อมูล  และทักษะเทคโนโลยี  และตอบสนองความต้องการก าลังคนทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ของภาคอุตสาหกรรม ท่ีก าลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา  
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 (ภาคผนวก) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก 8 หน่วยกิต 
      

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 34 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 44 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 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 ท่อน้ า 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  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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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กล่าวคือ มีทักษะมนุษย์ ทักษะการจัดการ ทักษะข้อมูล  และทักษะเทคโนโลยี  และตอบสนองความต้องการก าลังคนทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ของภาคอุตสาหกรรม ท่ีก าลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
202108  การรู้ดิจทิัล 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 
            เรียนรู ้
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
105101  ฟิสิกส์ 1 
105191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201  ทักษะชีวิต 
213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
523101  การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
105102  ฟิสิกส์ 2 
105192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202  ความเป็นพลเมอืงและ 
            พลเมอืงโลก 
531101  วัดสุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 

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

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
523201  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
528211 หลักปิโตรเคมีและเคมพีอลิเมอร ์
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533042 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ 
           งานวิศวกรรม 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
2 
3 
4 
3 
 
2 

213203  ภาษาอังกฤษเพือ่ 
            วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
528212  หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลเิมอร ์
528213  ปฏิบัติการสังเคราะหแ์ละ 
            ตรวจสอบพอลิเมอร ์
528214  อุณหพลศาสตร์และ 
            จลนพลศาสตร์ของวัสด ุ
530202 กลศาสตร์วัสดุ 1 

3 
 
2 
3 
1 
 
4 
 
4 

103202  หลักการของการวเิคราะห์ 
            เชิงตัวเลข 
525204  กลศาสตร์ของไหล 1 
528215   หลักวิศวกรรมพอลเิมอร์ 1 
529292  วิศวกรรมไฟฟ้า 
533061  กรรมวธิีการผลิตเบ้ืองตน้ 
533062  ปฏิบัติการกรรมวธิีการผลิต 
             เบ้ืองตน้ 

4 
 
4 
3 
4 
2 
1 

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

213204  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 
528311  หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 
528312  ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร ์
528316  หลักการขึน้รูปพอลิเมอร ์
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า  
วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
2 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกจิและการพัฒนา 
528314  เครื่องมอืวัดและระบบการควบคุม        
528313 วัสดุพอลิเมอร ์
528315 ปฏิบัติการเครื่องมือวัด  
           และระบบการควบคุม 
528317 การอัดรดีพอลเิมอร ์
528318 ปฏิบัติการการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
2 
3 
1 
 
3 
1 
4 
2 

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
528319  การออกแบบหัวรีด 
528320  ปฏิบัติการออกแบบหัวรดี 
528321  การฉีดขึน้รูปพอลิเมอร ์
528322 ปฏิบัติการการขึน้รูปพอลิเมอร ์2 
528414  เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร ์
533043  การควบคุมคุณภาพใน 
            อุตสาหกรรม 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

3 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
 
3 

รวม 19 รวม 19 รวม 18 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

528411 การออกแบบแม่พิมพ ์
528412 ปฏิบัติการออกแบบแม่พมิพ ์
528413 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 
และการเลอืกสรรวัสด ุ
528415 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร ์
528495 เตรียมสหกิจศกึษา 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกเสรี (2) 

3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 

528496  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ  (4) 
วิชาเลือกเสรี (3) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

3 
2 
2 

รวม 19 รวม 8 รวม 7 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  190  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
202108  การรู้ดิจทิัล 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 
            เรียนรู ้
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
105101  ฟิสิกส์ 1 
105191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201  ทักษะชีวิต 
213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
523101  การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
105102  ฟิสิกส์ 2 
105192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202  ความเป็นพลเมอืงและ 
            พลเมอืงโลก 
531101  วัดสุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 

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

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
523201  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
528211 หลักปิโตรเคมีและเคมพีอลิเมอร ์
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533042 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ 
           งานวิศวกรรม 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
2 
3 
4 
3 
 
2 

213203  ภาษาอังกฤษเพือ่ 
            วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
528212  หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลเิมอร ์
528213  ปฏิบัติการสังเคราะหแ์ละ 
            ตรวจสอบพอลิเมอร ์
528214  อุณหพลศาสตร์และ 
            จลนพลศาสตร์ของวัสด ุ
530202 กลศาสตร์วัสดุ 1 

3 
 
2 
3 
1 
 
4 
 
4 

103202  หลักการของการวเิคราะห์ 
            เชิงตัวเลข 
525204  กลศาสตร์ของไหล 1 
528215   หลักวิศวกรรมพอลเิมอร์ 1 
529292  วิศวกรรมไฟฟ้า 
533061  กรรมวธิีการผลิตเบ้ืองตน้ 
533062  ปฏิบัติการกรรมวธิีการผลิต 
             เบ้ืองตน้ 

4 
 
4 
3 
4 
2 
1 

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

213204  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 
528311  หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 
528312  ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร ์
528316  หลักการขึน้รูปพอลิเมอร ์
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า  
วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
2 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกจิและการพัฒนา 
528314  เครื่องมอืวัดและระบบการควบคุม        
528313 วัสดุพอลิเมอร ์
528315 ปฏิบัติการเครื่องมือวัด  
           และระบบการควบคุม 
528317 การอัดรดีพอลเิมอร ์
528318 ปฏิบัติการการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
2 
3 
1 
 
3 
1 
4 
2 

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
528319  การออกแบบหัวรีด 
528320  ปฏิบัติการออกแบบหัวรดี 
528321  การฉีดขึน้รูปพอลิเมอร ์
528322 ปฏิบัติการการขึน้รูปพอลิเมอร ์2 
528414  เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร ์
533043  การควบคุมคุณภาพใน 
            อุตสาหกรรม 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

3 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
 
3 

รวม 19 รวม 19 รวม 18 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

528411 การออกแบบแม่พิมพ ์
528412 ปฏิบัติการออกแบบแม่พมิพ ์
528413 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 
และการเลอืกสรรวัสดุ 
528415 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร ์
528495 เตรียมสหกิจศกึษา 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกเสรี (2) 

3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 

528496  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ  (4) 
วิชาเลือกเสรี (3) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

3 
2 
2 

รวม 19 รวม 8 รวม 7 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  190  หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

           ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
         ชื่อย่อ :  B.Eng. (Electrical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบไฟฟ้าก าลัง  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าพลังงาน  
ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ และระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเก่ียวข้องกับการศึกษาหลักการต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า  วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  รวมท้ัง
การศึกษาหลักการแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า  การท างานของมอเตอร์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า การออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน และรวมไปถึงการศึกษาระบบไฟฟ้าศักดาสูง 
และวิศวกรรมแสงสว่าง 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

นักศึกษาควรจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะต้องมีความชอบและถนัดวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์  
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โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 189   หน่วยกิต   
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 31 หน่วยกิต 

 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  42 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  16 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หนว่ยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรไฟฟ้า  
 2.  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  วิศวกรควบคุมและอัตโนมัติ 
 4.  วิศวกรโครงการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 5.  วิศวกรซ่อมบ ารุงเครื่องจักรทางไฟฟ้า 
 6.  วิศวกรโรงงานและกระบวนการผลิต 
 7.  วิศวกรโรงไฟฟ้าและสถานี 
 8.  ผู้ช่วยนักวิจัยหรือนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 9.  วิศวกรด้านการวิเคราะห์และจัดการพลังงาน 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4400 โทรสาร  0-4422-4601   
Website : http://www.eesut.com 
Facebook : SUT - School of Electrical Engineering 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

           ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
         ชื่อย่อ :  B.Eng. (Electrical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบไฟฟ้าก าลัง  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าพลังงาน  
ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ และระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักการต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า  วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  รวมท้ัง
การศึกษาหลักการแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า  การท างานของมอเตอร์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า การออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน และรวมไปถึงการศึกษาระบบไฟฟ้าศักดาสูง 
และวิศวกรรมแสงสว่าง 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

นักศึกษาควรจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะต้องมีความชอบและถนัดวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์  
335 

  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 189   หน่วยกิต   
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 31 หน่วยกิต 

 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  42 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  16 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หนว่ยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรไฟฟ้า  
 2.  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  วิศวกรควบคุมและอัตโนมัติ 
 4.  วิศวกรโครงการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 5.  วิศวกรซ่อมบ ารุงเครื่องจักรทางไฟฟ้า 
 6.  วิศวกรโรงงานและกระบวนการผลิต 
 7.  วิศวกรโรงไฟฟ้าและสถานี 
 8.  ผู้ช่วยนักวิจัยหรือนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 9.  วิศวกรด้านการวิเคราะห์และจัดการพลังงาน 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4400 โทรสาร  0-4422-4601   
Website : http://www.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  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1   
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์ 
           เพือ่การเรียนรู ้
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การ 
           สือ่สาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอม 
           พิวเตอร์  1   

4 
1 
3 
3 
 
2 

105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและ 
           พลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
1 
3 
 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ 
           ทางวิชาการ 

3 213204 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถ ุ 
           ประสงค์เฉพาะ 

3 213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
525460 ของไหลกับความร้อน 
529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์
            วิศวกรรม 
529208 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
529211 การวิเคราะห์วงจรและ 
           ตวักรอง 

3 
4 
1 
 
4 
4 
4 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
529201 วงจรไฟฟ้า 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

2 
4 
4 
4 
2 

529203 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ 
529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
529207 ดิจิทัลลอจิก 
529212 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออก 
           แบบส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 

1 
4 
4 
3 
2 

รวม 19 รวม 17 รวม 20 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
202203 มนุษย์กับสังคมและ 
           สิ่งแวดล้อม 
529300 การวัดและเครื่องมือวัดทาง 
           ไฟฟ้า 
529303 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (1) 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

3 
 
4 
 
1 
4 
4 
3 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
           พัฒนา 
529301 ระบบควบคุม 
529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
529434 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
           ก าลัง 
วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (2) 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

3 
 
4 
3 
1 
 
4 
3 

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)            
529309 การออกแบบระบบไฟฟา้  
529435 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์
           ก าลังและการขับเคลื่อน 
529495 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (3) 
วิชาเลือกบังคับ (3) 

2 
4 
1 
 
1 
4 
3 

รวม 19 รวม 18 รวม 15 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

529496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 
529402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
529403 ปฏิบัติการระบบควบคุม 
วิชาเลือกบังคับ (4) 
วิชาเลือกบังคับ (5) 

2 
3 
1 
3 
4 
 

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 
วิชาเลือกเสร ี

2 
8 

      
รวม 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 แต่จ านวนหน่วยกิตรวมวิชาเลือกบังคับต้องไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1   
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์ 
           เพือ่การเรียนรู ้
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การ 
           สือ่สาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอม 
           พิวเตอร์  1   

4 
1 
3 
3 
 
2 

105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและ 
           พลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
1 
3 
 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ 
           ทางวิชาการ 

3 213204 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถ ุ 
           ประสงค์เฉพาะ 

3 213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
525460 ของไหลกับความร้อน 
529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์
            วิศวกรรม 
529208 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
529211 การวิเคราะห์วงจรและ 
           ตวักรอง 

3 
4 
1 
 
4 
4 
4 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
529201 วงจรไฟฟ้า 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

2 
4 
4 
4 
2 

529203 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ 
529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
529207 ดิจิทัลลอจิก 
529212 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออก 
           แบบส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 

1 
4 
4 
3 
2 

รวม 19 รวม 17 รวม 20 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
202203 มนุษย์กับสังคมและ 
           สิ่งแวดล้อม 
529300 การวัดและเครื่องมือวัดทาง 
           ไฟฟ้า 
529303 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (1) 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

3 
 
4 
 
1 
4 
4 
3 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
           พัฒนา 
529301 ระบบควบคุม 
529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
529434 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
           ก าลัง 
วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (2) 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

3 
 
4 
3 
1 
 
4 
3 

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)            
529309 การออกแบบระบบไฟฟา้  
529435 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์
           ก าลังและการขับเคลื่อน 
529495 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (3) 
วิชาเลือกบังคับ (3) 

2 
4 
1 
 
1 
4 
3 

รวม 19 รวม 18 รวม 15 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

529496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 
529402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
529403 ปฏิบัติการระบบควบคุม 
วิชาเลือกบังคับ (4) 
วิชาเลือกบังคับ (5) 

2 
3 
1 
3 
4 
 

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 
วิชาเลือกเสร ี

2 
8 

      
รวม 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 แต่จ านวนหน่วยกิตรวมวิชาเลือกบังคับต้องไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณทิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
    
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 
ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering (International Program) 

 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

          ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
           ชื่อย่อ :  B.Eng. (Civil Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมโยธาเป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการส ารวจ วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง สิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึง
โครงสร้างท้ังหมด เช่น อาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และท่อระบายน้ า เป็นต้น ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากแรงกระท าเนื่องจากสภาพ
การใช้งานและธรรมชาติแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ระบบการผลิตและส่งน้ าประปา  ระบบระบายน้ าฝนและน้ าเสีย รวมถึงการวางแผนควบคุม 
บริหารงานก่อสร้าง  โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  และประหยัดสูงสุด 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาประกอบด้วยสาระส าคัญซ่ึงสามารถแบ่งเน้ือหาออกได้เป็นกลุ่มวิชาวิศวกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
1.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น 

อาคาร และสะพาน ท้ังที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก และไม้ 
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2.  กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง เป็นหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับการประมาณราคา การวางแผนควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้การ
ท างานเป็นไปตามก าหนดเวลา และงบประมาณด้วยความปลอดภัย 

3.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค เป็นหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับ การส ารวจ การวิเคราะห์และออกแบบ รากฐานอาคาร โครงสร้างใต้ดิน ถนน 
และเขื่อน อย่างปลอดภัยและประหยัด 

4.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธรรมชาติ การหมุนเวียนของน้ า และพฤติกรรมการไหล 
การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ เช่น เขื่อน ระบบส่งน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน การระบายน้ าและจัดสรรน้ าเพื่อการ
ชลประทาน  และการป้องกันน้ าท่วม 

5.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจ วิเคราะห์ จัดท าแผนท่ีภูมิประเทศด้วยวิธีการภาคพื้นดิน 
ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม ส าหรับงานพัฒนาพ้ืนท่ีลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 

 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสต ร์ และฟิสิกส์ เป็นอย่างดี 
ควรมีผลการเรียนวิชาเหล่าน้ีสูงกว่าระดับเฉลี่ย (ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B) นอกจากน้ีควรมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นักศึกษาท่ีจะเรียน
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ควรมีความสนใจ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในวงการก่อสร้างท้ังทางด้านสิ่งปลูกสร้างใหม่ ๆ เช่น อาคารสูง สาธารณูปโภค 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนวิธีการก่อสร้าง และการจัดการงานก่อสร้าง 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 189 หน่วยกิต (ไตรภาค) 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
          (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  38 หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทัว่ไป   15   หนว่ยกิต 
        - กลุ่มภาษา  15   หนว่ยกิต 
        - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8   หนว่ยกิต 
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หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณทิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
    
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 
ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering (International Program) 

 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

          ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
           ชื่อย่อ :  B.Eng. (Civil Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมโยธาเป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการส ารวจ วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง สิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึง
โครงสร้างท้ังหมด เช่น อาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และท่อระบายน้ า เป็นต้น ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากแรงกระท าเนื่องจากสภาพ
การใช้งานและธรรมชาติแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ระบบการผลิตและส่งน้ าประปา  ระบบระบายน้ าฝนและน้ าเสีย รวมถึงการวางแผนควบคุม 
บริหารงานก่อสร้าง  โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  และประหยัดสูงสุด 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาประกอบด้วยสาระส าคัญซ่ึงสามารถแบ่งเน้ือหาออกได้เป็นกลุ่มวิชาวิศวกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
1.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น 

อาคาร และสะพาน ท้ังที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก และไม้ 
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2.  กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง เป็นหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับการประมาณราคา การวางแผนควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้การ
ท างานเป็นไปตามก าหนดเวลา และงบประมาณด้วยความปลอดภัย 

3.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค เป็นหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับ การส ารวจ การวิเคราะห์และออกแบบ รากฐานอาคาร โครงสร้างใต้ดิน ถนน 
และเขื่อน อย่างปลอดภัยและประหยัด 

4.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธรรมชาติ การหมุนเวียนของน้ า และพฤติกรรมการไหล 
การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ เช่น เขื่อน ระบบส่งน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน การระบายน้ าและจัดสรรน้ าเพื่อการ
ชลประทาน  และการป้องกันน้ าท่วม 

5.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจ วิเคราะห์ จัดท าแผนท่ีภูมิประเทศด้วยวิธีการภาคพื้นดิน 
ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม ส าหรับงานพัฒนาพ้ืนท่ีลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 

 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสต ร์ และฟิสิกส์ เป็นอย่างดี 
ควรมีผลการเรียนวิชาเหล่าน้ีสูงกว่าระดับเฉลี่ย (ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B) นอกจากน้ีควรมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นักศึกษาท่ีจะเรียน
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ควรมีความสนใจ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในวงการก่อสร้างท้ังทางด้านสิ่งปลูกสร้างใหม่ ๆ เช่น อาคารสูง สาธารณูปโภค 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนวิธีการก่อสร้าง และการจัดการงานก่อสร้าง 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 189 หน่วยกิต (ไตรภาค) 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
          (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  38 หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทัว่ไป   15   หนว่ยกิต 
        - กลุ่มภาษา  15   หนว่ยกิต 
        - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8   หนว่ยกิต 
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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)  หมวดวชิาเลือกเสร ี    8    หน่วยกิต 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
          (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  38 หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทัว่ไป   15   หนว่ยกิต 
        - กลุ่มภาษา  15   หนว่ยกิต 
        - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8   หนว่ยกิต 
     (2)  หมวดวิชาเฉพาะ  134 หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  27 หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  39  หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 56  หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   12  หน่วยกิต 
       (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9    หน่วยกิต 
              (4)  หมวดวชิาเลือกเสร ี    8    หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตวิศวกรรมโยธา สามารถเลือกประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางท้ังภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4420-1 โทรสาร  0-4422-4607   
Website : http://eng.sut.ac.th/ce 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การเรียนรู้ 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2  
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและ

พลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

202203 มนุษย์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 

523201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  2 

525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
530200  งานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
530202  สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับ

วิศวกรโยธา 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
 
3 
 
2 
 
2 
1 
4 
4 
 
2 

213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
            เฉพาะ 
530203  การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 
530211  กลศาสตร์วัสดุ 1 
530231  ชลศาสตร์ 
530232  ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
530251  การส ารวจ 
530252  ปฏิบัติการการส ารวจ 

3 203207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
การพัฒนา 

213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

530212  การทดสอบวัสด ุ
530233  อุทกวิทยา 
530253  การส ารวจภาคสนาม 
530312  เทคโนโลยีงานคอนกรีต 
530314  ทฤษฎีโครงสร้าง  
     
 
 

3 
 
3 
 
2 
3 
1 
3 
4 

 
2 
4 
4 
1 
4 
1 

 
รวม 21 รวม 19 รวม 19 
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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)  หมวดวชิาเลือกเสร ี    8    หน่วยกิต 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
          (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  38 หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทัว่ไป   15   หนว่ยกิต 
        - กลุ่มภาษา  15   หนว่ยกิต 
        - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8   หนว่ยกิต 
     (2)  หมวดวิชาเฉพาะ  134 หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  27 หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  39  หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 56  หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   12  หน่วยกิต 
       (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9    หน่วยกิต 
              (4)  หมวดวชิาเลือกเสร ี    8    หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตวิศวกรรมโยธา สามารถเลือกประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางท้ังภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4420-1 โทรสาร  0-4422-4607   
Website : http://eng.sut.ac.th/ce 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 
แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การเรียนรู้ 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2  
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและ

พลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

202203 มนุษย์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 

523201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  2 

525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
530200  งานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
530202  สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับ

วิศวกรโยธา 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
 
3 
 
2 
 
2 
1 
4 
4 
 
2 

213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
            เฉพาะ 
530203  การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 
530211  กลศาสตร์วัสดุ 1 
530231  ชลศาสตร์ 
530232  ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
530251  การส ารวจ 
530252  ปฏิบัติการการส ารวจ 

3 203207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
การพัฒนา 

213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

530212  การทดสอบวัสด ุ
530233  อุทกวิทยา 
530253  การส ารวจภาคสนาม 
530312  เทคโนโลยีงานคอนกรีต 
530314  ทฤษฎีโครงสร้าง  
     
 
 

3 
 
3 
 
2 
3 
1 
3 
4 

 
2 
4 
4 
1 
4 
1 

 
รวม 21 รวม 19 รวม 19 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต 
530315  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
530318 การออกแบบโครงสร้างไม้และ

เหล็ก 
530321  ปฐพีกลศาสตร์ 
530322  ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 
 

1 
4 
5 
4 
1 
2 

530316  การออกแบบคอนกรีต 
            เสริมเหล็ก 1 
530352  การทดสอบวัสดุการทาง 
530442  วิศวกรรมการก่อสร้าง             
และการบริหารงานก่อสร้าง 
530495  เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

4 
1 
4 
1 
4 
2 

530496  สหกิจศึกษา 1 8 

รวม 17 รวม 16 รวม 8 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

530317  การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 

530324  วิศวกรรมฐานราก           
530331  วิศวกรรมชลศาสตร์ 
530463  โครงงานการออกแบบขั้นสูง 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 
 

4 
 
4 
4 
4 
2 
 

530351  วิศวกรรมการขนส่ง 
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (2) 
วิชาเลือกเสรี (1) 
 
 
 
 

4 
4 
4 
 
 
 
 

วิชาเลือกบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (3) 
วิชาเลือกเสรี (2)   

 
 
 
 

4 
 
4 
 
 
 
 

รวม 18 รวม 12 รวม 8 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2560) 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์เพื่อ                 

การเรียนรู้ 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 
523102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2  
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและ

พลเมืองโลก 
531100 วัสดุวิศวกรรม 1 
535100  ทักษะการปฏิบัติงาน
วิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
2 
1 

รวม 17 รวม 17 รวม 15 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์

ทางวิชาการ 
523202 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  

2 
582200 งานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
582202 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกร

โยธา 
583100 วัสดุวิศวกรรม 2 
585206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 

3 
3 
 
2 
 
1 
4 
4 
 
2 
2 
 

213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
            เฉพาะ 
582203  การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 
582211  กลศาสตร์วัสดุ 1 
582231  ชลศาสตร์ 
582232  ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
582251  การส ารวจ 
582252  ปฏิบัติการการส ารวจ 

3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
การพัฒนา 

3 
 
3 
 
2 
3 
1 
3 
4 
2 

2 
4 

213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การ
ท างาน 

4 582212  การทดสอบวัสด ุ
1 582233  อุทกวิทยา 
4 582253  การส ารวจภาคสนาม 
1 582312  เทคโนโลยีงานคอนกรีต 
 582314  ทฤษฎีโครงสร้าง      

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
 
 

รวม 21 รวม 19 รวม 21 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต 
530315  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
530318 การออกแบบโครงสร้างไม้และ

เหล็ก 
530321  ปฐพีกลศาสตร์ 
530322  ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 
 

1 
4 
5 
4 
1 
2 

530316  การออกแบบคอนกรีต 
            เสริมเหล็ก 1 
530352  การทดสอบวัสดุการทาง 
530442  วิศวกรรมการก่อสร้าง             
และการบริหารงานก่อสร้าง 
530495  เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

4 
1 
4 
1 
4 
2 

530496  สหกิจศึกษา 1 8 

รวม 17 รวม 16 รวม 8 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

530317  การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 

530324  วิศวกรรมฐานราก           
530331  วิศวกรรมชลศาสตร์ 
530463  โครงงานการออกแบบขั้นสูง 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 
 

4 
 
4 
4 
4 
2 
 

530351  วิศวกรรมการขนส่ง 
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (2) 
วิชาเลือกเสรี (1) 
 
 
 
 

4 
4 
4 
 
 
 
 

วิชาเลือกบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (3) 
วิชาเลือกเสรี (2)   

 
 
 
 

4 
 
4 
 
 
 
 

รวม 18 รวม 12 รวม 8 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2560) 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์เพื่อ                 

การเรียนรู้ 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 
523102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2  
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและ

พลเมืองโลก 
531100 วัสดุวิศวกรรม 1 
535100  ทักษะการปฏิบัติงาน
วิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
2 
1 

รวม 17 รวม 17 รวม 15 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์

ทางวิชาการ 
523202 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  

2 
582200 งานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
582202 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกร

โยธา 
583100 วัสดุวิศวกรรม 2 
585206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 

3 
3 
 
2 
 
1 
4 
4 
 
2 
2 
 

213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
            เฉพาะ 
582203  การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 
582211  กลศาสตร์วัสดุ 1 
582231  ชลศาสตร์ 
582232  ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
582251  การส ารวจ 
582252  ปฏิบัติการการส ารวจ 

3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
การพัฒนา 

3 
 
3 
 
2 
3 
1 
3 
4 
2 

2 
4 

213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การ
ท างาน 

4 582212  การทดสอบวัสด ุ
1 582233  อุทกวิทยา 
4 582253  การส ารวจภาคสนาม 
1 582312  เทคโนโลยีงานคอนกรีต 
 582314  ทฤษฎีโครงสร้าง      

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
 
 

รวม 21 รวม 19 รวม 21 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

582313  ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรตี 
582315  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
582318  การออกแบบโครงสร้างไม้และ

เหล็ก 
582321  ปฐพีกลศาสตร์ 
582322  ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

1 
4 
5 
 
4 
1 
2 

582316  การออกแบบคอนกรีต 
            เสริมเหล็ก 1 
582352  การทดสอบวัสดุการทาง 
582442  วิศวกรรมการกอ่สร้างและการ     

บริหารงานก่อสร้าง 
582495  เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

4 
 
1 
4 
 
1 
4 
2 

582496  สหกิจศึกษา 1 8 

รวม 17 รวม 16 รวม 8 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

582317  การออกแบบคอนกรีต 
            เสริมเหล็ก 2 
582324  วิศวกรรมฐานราก          
582331  วิศวกรรมชลศาสตร์ 
582463  โครงงานการออกแบบขั้นสูง 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

4 
 
4 
4 
4 
2 

582351  วิศวกรรมการขนส่ง 
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (2) 
วิชาเลือกเสรี (1) 
 
 
 

4 
4 
4 
 
 
 

วิชาเลือกบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (3) 
วิชาเลือกเสรี (2)   
 
 
 

4 
4 
 
 
 
 

รวม 18 รวม 12 รวม 8 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

    
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Metallurgical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย    ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ) 

           ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Metallurgical Engineering) 
          ชื่อย่อ :  B.Eng. (Metallurgical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมโลหการเป็นวิชาชีพท่ีมีลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรสภาพโลหะจากสินแร่ ผ่านการท าให้บริสุทธิ์และปรุงแต่งให้เหมาะสม
เพื่อการแปรรูป การปรับปรุงสมบัติส าหรับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม และยังหมายรวมถึงการควบคุม
คุณภาพ การศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ประกอบการตรวจสอบและวินิจฉัยงานทางวิศวกรรมโลหการ โดยวิศวกรโลหการควรมีความรู้
ความเข้าใจใน 15 หมวดวิชาชีพหลัก อันได้แก่ 1) การแต่งแร่ 2) การผลิตโลหะและการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่ 3) การแปรสภาพและขึ้นรูปร้อน 4) 
การแปรสภาพและขึ้นรูปเย็น 5) กระบวนการอบชุบความร้อน 6) เทคโนโลยีการหล่อโลหะ 7) เทคโนโลยีการจับยึด เชื่อมต่อและการบัดกรี 8) การ
เกิดการกัดกร่อนและกระบวนการป้องกัน 9) โลหวิทยาของเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 10) โลหวิทยาของโลหะต้านการกัดกรอ่นและทนความ
ร้อนสูง 11) การบ่งลักษณะเฉพาะของวัสดุ 12) การวิเคราะห์การวิบัติและการเสื่อมสภาพของโลหะ 13) กระบวนการปรับปรุงผิวและการเคลือบผิว
โลหะ 14) กระบวนการโลหวิทยาโลหะผง 15) กระบวนการผลิตด้วยการเติมเนื้อวัสดุ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิศวกรท่ีมีคุณลักษณะส าคัญตามปรัชญาในการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนอกจากมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ท่ีดีแล้ว ยังมุ่งเน้นให้มีทักษะเฉพาะด้านวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ 
โดยบูรณาการองค์ความรู้ภาคทฤษฎีถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ โครงงานวิศวกรรมและสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ผู้สอนท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพ  โดยจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร รวม 191 หน่วยกิต อันประกอบไปด้วย 4 หมวด
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

582313  ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรตี 
582315  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
582318  การออกแบบโครงสร้างไม้และ

เหล็ก 
582321  ปฐพีกลศาสตร์ 
582322  ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

1 
4 
5 
 
4 
1 
2 

582316  การออกแบบคอนกรีต 
            เสริมเหล็ก 1 
582352  การทดสอบวัสดุการทาง 
582442  วิศวกรรมการกอ่สร้างและการ     

บริหารงานก่อสร้าง 
582495  เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

4 
 
1 
4 
 
1 
4 
2 

582496  สหกิจศึกษา 1 8 

รวม 17 รวม 16 รวม 8 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกติ 

582317  การออกแบบคอนกรีต 
            เสริมเหล็ก 2 
582324  วิศวกรรมฐานราก          
582331  วิศวกรรมชลศาสตร์ 
582463  โครงงานการออกแบบขั้นสูง 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

4 
 
4 
4 
4 
2 

582351  วิศวกรรมการขนส่ง 
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (2) 
วิชาเลือกเสรี (1) 
 
 
 

4 
4 
4 
 
 
 

วิชาเลือกบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (3) 
วิชาเลือกเสรี (2)   
 
 
 

4 
4 
 
 
 
 

รวม 18 รวม 12 รวม 8 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

    
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Metallurgical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย    ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ) 

           ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Metallurgical Engineering) 
          ชื่อย่อ :  B.Eng. (Metallurgical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมโลหการเป็นวิชาชีพท่ีมีลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรสภาพโลหะจากสินแร่ ผ่านการท าให้บริสุทธิ์และปรุงแต่งให้เหมาะสม
เพ่ือการแปรรูป การปรับปรุงสมบัติส าหรับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม และยังหมายรวมถึงการควบคุม
คุณภาพ การศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ประกอบการตรวจสอบและวินิจฉัยงานทางวิศวกรรมโลหการ โดยวิศวกรโลหการควรมีความรู้
ความเข้าใจใน 15 หมวดวิชาชีพหลัก อันได้แก่ 1) การแต่งแร่ 2) การผลิตโลหะและการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่ 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 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิศวกรท่ีมีคุณลักษณะส าคัญตามปรัชญาในการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนอกจากมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ท่ีดีแล้ว ยังมุ่งเน้นให้มีทักษะเฉพาะด้านวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ 
โดยบูรณาการองค์ความรู้ภาคทฤษฎีถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ โครงงานวิศวกรรมและสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ผู้สอนท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพ  โดยจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร รวม 191 หน่วยกิต อันประกอบไปด้วย 4 หมวด
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วิชา คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาสหกิจศึกษา และหมวดวิชาเฉพาะ โดยให้ความส าคัญอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาชีพหลักด้าน
วิศวกรรมโลหการ คือ โลหวิทยากายภาพ เคมีและเชิงกลของโลหะในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก นอกจากน้ี หลักสูตรฯ มีรายวิชาเลือกบังคับ     
ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน อาทิเช่น การสกัดโลหะ การผลิตโลหะขั้นต้นและการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่ การขึ้นรูปโลหะด้วย
กระบวนการหล่อและเชิงกล กระบวนการอบชุบทางความร้อนและวิศวกรรมพ้ืนผิว เทคโนโลยีและโลหวิทยาการเชื่อมโลหะ การบ่งลักษณะเฉพาะ
และการทดสอบสมบัติของโลหะ การวิเคราะห์การวิบัติ การเส่ือมสภาพ การป้องกันการกัดกร่อนในโลหะ และยังรวมถึงการพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในกระบวนการผลิตอีกด้วย เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านโลหการท่ีมีความหลากหลายและสอดคล้อง  
ต่อความทันสมัยของเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

ผู้ศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี เน้นการเรียนรู้โดยหลักการและเหตุผล 
รวมถึงมีจินตนาการ เพื่อท าให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะทางด้านกายภาพ เคมีและเชิงกลของโลหะประเภทต่าง ๆ 
โดยสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กหล่อ เหล็กกล้า หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น โลหะผสม
ของอะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียมและไททาเนียม เป็นต้น เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ี 
ผู้ศึกษาควรมคีวามมานะอดทน มีวินัย และสามารถสื่อสารท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    191 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 33 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 58 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรทางด้านโลหะ  (Metallurgical Engineer) 
 2.  วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต  (Process Engineer) 
 3.  วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต  (Process Design Engineer) 
 4.  วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product Design Engineer) 
 5.  วิศวกรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  (Quality Control Engineer) 
 6.  อาจารย์หรือนักวิจัย  (Lecturer or Researcher) 
 7.  วิศวกรด้านการขาย  (Sale Engineer) 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4481 โทรสาร  0-4422-4482   
Website : http://eng.sut.ac.th/metal/ 
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วิชา คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาสหกิจศึกษา และหมวดวิชาเฉพาะ โดยให้ความส าคัญอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาชีพหลักด้าน
วิศวกรรมโลหการ คือ โลหวิทยากายภาพ เคมีและเชิงกลของโลหะในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก นอกจากน้ี หลักสูตรฯ มีรายวิชาเลือกบังคับ     
ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน อาทิเช่น การสกัดโลหะ การผลิตโลหะขั้นต้นและการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่ การขึ้นรูปโลหะด้วย
กระบวนการหล่อและเชิงกล กระบวนการอบชุบทางความร้อนและวิศวกรรมพ้ืนผิว เทคโนโลยีและโลหวิทยาการเชื่อมโลหะ การบ่งลักษณะเฉพาะ
และการทดสอบสมบัติของโลหะ การวิเคราะห์การวิบัติ การเส่ือมสภาพ การป้องกันการกัดกร่อนในโลหะ และยังรวมถึงการพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในกระบวนการผลิตอีกด้วย เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านโลหการที่มีความหลากหลายและสอดคล้อง  
ต่อความทันสมัยของเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

ผู้ศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี เน้นการเรียนรู้โดยหลักการและเหตุผล 
รวมถึงมีจินตนาการ เพื่อท าให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะทางด้านกายภาพ เคมีและเชิงกลของโลหะประเภทต่าง ๆ 
โดยสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กหล่อ เหล็กกล้า หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น โลหะผสม
ของอะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียมและไททาเนียม เป็นต้น เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ี 
ผู้ศึกษาควรมคีวามมานะอดทน มีวินัย และสามารถสื่อสารท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    191 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 33 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 58 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรทางด้านโลหะ  (Metallurgical Engineer) 
 2.  วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต  (Process Engineer) 
 3.  วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต  (Process Design Engineer) 
 4.  วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product Design Engineer) 
 5.  วิศวกรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  (Quality Control Engineer) 
 6.  อาจารย์หรือนักวิจัย  (Lecturer or Researcher) 
 7.  วิศวกรด้านการขาย  (Sale Engineer) 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4481 โทรสาร  0-4422-4482   
Website : http://eng.sut.ac.th/metal/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

 102111 เคมีพื้นฐาน 1 
 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
 103101 แคลคูลัส 1 
 202108 การรู้ดิจิทัล 
 202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์ 
             เพื่อการเรียนรู้ 
 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     
 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

 103102 แคลคูลสั 2 
 105101 ฟิสิกส์ 1 
 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
 202201 ทักษะชีวิต 
 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
 523101 การเขียนโปรแกรม 
             คอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

 103105 แคลคูลัส 3 
 105102 ฟิสิกส์ 2 
 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  
 202202 ความเป็นพลเมืองและ 
             พลเมืองโลก 
 531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 
 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 523201 การเขียนโปรแกรม 
            คอมพิวเตอร์ 2 
 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 531211 หลักวิชาวิศวกรรมโลหการ 
 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 531213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
             ทางโลหการ 1 
 

3 
2 
 
4 
3 
4 
1 
 
 

 202203 มนุษย์กับสังคมและ 
             สิ่งแวดล้อม 
 525301 การเขียนแบบทางกล 
 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 531214 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
             ทางโลหการ 2 
 531216 โลหการกายภาพ 
 531218 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 
  

3 
 
2 
4 
1 
 
4 
3 
 

 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 
            การพัฒนา 
 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
          ทางวิชาการ 

 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 531215 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน 
             กระบวนการทางวัสดุ 
 531217 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ  
 531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 

3 
 
3 
 
4 
4 
 
1 
3 

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

 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
             เฉพาะ 
 529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
 531314 โลหการเครื่องกล 
 531315 ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล 
 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและ 
             โลหะผสม 
 วิชาเลือกบังคับ (1) 
 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
 
1 
4 
1 
4 
 
3 
2 

 531317 ปฏิบัติการการเปลี่ยนเฟสใน 
             โลหะและโลหะผสม 
 531318 โลหการเคมี 
 531391 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 
             ระดับปริญญาตรี 
 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 วิชาเลือกบังคับ (2) 
 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

1 
 
4 
3 
 
4 
3 
2 

 526404 การควบคุมคุณภาพ 
 531319 ปฏิบัติการโลหการเคมี 
 531320 การกัดกร่อนของโลหะ 
 531331 การบ่งลักษณะวัสดุ 
 วิชาเลือกบังคับ (3)  
 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

4 
1 
4 
4 
3 
2 

รวม 18 รวม 17 รวม 18 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน             
 531404 การวิเคราะห์ความเสียหาย 
             ของโลหะ 
 531495 เตรียมสหกิจศึกษา 
 วิชาเลือกบังคับ (4)  
 วิชาเลือกเสรี 

3 
4 
 
1 
3 
4 

 531496 สหกิจศึกษา 1 8  531405 การเลือกใช้วัสดุเพื่อการ 
             ออกแบบทางวิศวกรรม  
 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 
 วิชาเลือกบังคับ (5) 
 วิชาเลือกเสรี  
  

4 
 
2 
3 
4 
 

รวม 15 รวม 8 รวม 13 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 191 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

 102111 เคมีพื้นฐาน 1 
 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
 103101 แคลคูลัส 1 
 202108 การรู้ดิจิทัล 
 202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์ 
             เพื่อการเรียนรู้ 
 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     
 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

 103102 แคลคูลสั 2 
 105101 ฟิสิกส์ 1 
 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
 202201 ทักษะชีวิต 
 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
 523101 การเขียนโปรแกรม 
             คอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

 103105 แคลคูลัส 3 
 105102 ฟิสิกส์ 2 
 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  
 202202 ความเป็นพลเมืองและ 
             พลเมืองโลก 
 531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 
 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 523201 การเขียนโปรแกรม 
            คอมพิวเตอร์ 2 
 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 531211 หลักวิชาวิศวกรรมโลหการ 
 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 531213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
             ทางโลหการ 1 
 

3 
2 
 
4 
3 
4 
1 
 
 

 202203 มนุษย์กับสังคมและ 
             สิ่งแวดล้อม 
 525301 การเขียนแบบทางกล 
 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 531214 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
             ทางโลหการ 2 
 531216 โลหการกายภาพ 
 531218 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 
  

3 
 
2 
4 
1 
 
4 
3 
 

 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 
            การพัฒนา 
 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
          ทางวิชาการ 

 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 531215 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน 
             กระบวนการทางวัสดุ 
 531217 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ  
 531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 

3 
 
3 
 
4 
4 
 
1 
3 

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

 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
             เฉพาะ 
 529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
 531314 โลหการเครื่องกล 
 531315 ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล 
 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและ 
             โลหะผสม 
 วิชาเลือกบังคับ (1) 
 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
 
1 
4 
1 
4 
 
3 
2 

 531317 ปฏิบัติการการเปลี่ยนเฟสใน 
             โลหะและโลหะผสม 
 531318 โลหการเคมี 
 531391 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 
             ระดับปริญญาตรี 
 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 วิชาเลือกบังคับ (2) 
 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

1 
 
4 
3 
 
4 
3 
2 

 526404 การควบคุมคุณภาพ 
 531319 ปฏิบัติการโลหการเคมี 
 531320 การกัดกร่อนของโลหะ 
 531331 การบ่งลักษณะวัสดุ 
 วิชาเลือกบังคับ (3)  
 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

4 
1 
4 
4 
3 
2 

รวม 18 รวม 17 รวม 18 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

 213305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน             
 531404 การวิเคราะห์ความเสียหาย 
             ของโลหะ 
 531495 เตรียมสหกิจศึกษา 
 วิชาเลือกบังคับ (4)  
 วิชาเลือกเสรี 

3 
4 
 
1 
3 
4 

 531496 สหกิจศึกษา 1 8  531405 การเลือกใช้วัสดุเพื่อการ 
             ออกแบบทางวิศวกรรม  
 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 
 วิชาเลือกบังคับ (5) 
 วิชาเลือกเสรี  
  

4 
 
2 
3 
4 
 

รวม 15 รวม 8 รวม 13 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 191 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย        ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

                    ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 
             ชื่อย่อ :  B.Eng. (Environmental Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ   

ลักษณะงานวิชาชีพ เป็นการน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น โดยเน้นงาน
วางแผนและออกแบบระบบการผลิตและจ่ายน้ าประปา การรวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย งานควบคุมระบบประปา และระบบบ าบัดน้ าเสีย ง าน
วางแผนออกแบบและควบคุมการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย งานระบบสุขาภิบาลในอาคาร งานควบคุม ตรวจวัดมลภาวะอากาศและเสียง งาน
บริหารจัดการระบบมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็นวิชาชีพ ท่ีผู้หญิงมีโอกาสได้งานสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้ชาย ได้ท างานใกล้ชิดธรรมชาติและชุมชน  

 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 เน้นการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเฉพาะทางด้านเคมีและชีววิทยา มาประยุกต์ใช้ในด้านสุขาภิบาลและการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน เรียนรู้ในการออกแบบและควบคุมระบบผลิตน้ าอุปโภคและบริโภค 
ระบบสุขาภิบาลในอาคาร ระบบรวบรวมน้ าเสีย ระบบการป้องกันและบ าบัดมลพิษทางน้ า อากาศ เสียง และขยะมูลฝอย ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การประเมินวงจรชีวิต และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีท่ีจะใช้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปใช้งานและปฏิบัติได้จริง ผู้ศึกษาควรมีความสนใจในปัญหามลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้ อม
ของชุมชน มีความกระตือรือร้นสนใจติดตามความคืบหน้าวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา   
 ผู้ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมควรเป็นผู้ท่ีมีความสนใจปัญหามลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีอุดมการณ์หรือความ
ตั้งใจท่ีเรียนรู้เพื่อท่ีจะสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว มีความชอบหรือความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
โดยเฉพาะทางเคมี และชีววิทยา และมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจท่ีจะสามารถปฏิบัติงานในภาคสนาม หรือท างานท่ีอาจต้องเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีมีมลพิษ นอกจากน้ี ควรเป็นผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้นสนใจติดตามความคืบหน้าวิทยาการใหม่ ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  วิชาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 191   หน่วยกิต (ไตรภาค) 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 51 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 46 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย        ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

                    ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 
             ชื่อย่อ :  B.Eng. (Environmental Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ   

ลักษณะงานวิชาชีพ เป็นการน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น โดยเน้นงาน
วางแผนและออกแบบระบบการผลิตและจ่ายน้ าประปา การรวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย งานควบคุมระบบประปา และระบบบ าบัดน้ าเสีย ง าน
วางแผนออกแบบและควบคุมการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย งานระบบสุขาภิบาลในอาคาร งานควบคุม ตรวจวัดมลภาวะอากาศและเสียง งาน
บริหารจัดการระบบมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็นวิชาชีพ ท่ีผู้หญิงมีโอกาสได้งานสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้ชาย ได้ท างานใกล้ชิดธรรมชาติและชุมชน  

 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 เน้นการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเฉพาะทางด้านเคมีและชีววิทยา มาประยุกต์ใช้ในด้านสุขาภิบาลและการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน เรียนรู้ในการออกแบบและควบคุมระบบผลิตน้ าอุปโภคและบริโภค 
ระบบสุขาภิบาลในอาคาร ระบบรวบรวมน้ าเสีย ระบบการป้องกันและบ าบัดมลพิษทางน้ า อากาศ เสียง และขยะมูลฝอย ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การประเมินวงจรชีวิต และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีท่ีจะใช้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปใช้งานและปฏิบัติได้จริง ผู้ศึกษาควรมีความสนใจในปัญหามลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้ อม
ของชุมชน มีความกระตือรือร้นสนใจติดตามความคืบหน้าวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา   
 ผู้ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมควรเป็นผู้ท่ีมีความสนใจปัญหามลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีอุดมการณ์หรือความ
ตั้งใจท่ีเรียนรู้เพื่อท่ีจะสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว มีความชอบหรือความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
โดยเฉพาะทางเคมี และชีววิทยา และมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจท่ีจะสามารถปฏิบัติงานในภาคสนาม หรือท างานท่ีอาจต้องเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีมีมลพิษ นอกจากน้ี ควรเป็นผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้นสนใจติดตามความคืบหน้าวิทยาการใหม่ ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  วิชาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 191   หน่วยกิต (ไตรภาค) 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 51 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 46 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
1. การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ าเสีย 
2.  การออกแบบและควบคุมระบบผลิตน้ าอุปโภคและบริโภค ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3. ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง และระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
4. การวางแผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
5. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
6. บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีให้บริการในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
7. บริษัทเอกชนท่ีท างานด้านระบบบ าบัดมลพิษ/ก าจัดขยะ 
8. โรงงานอุตสาหกรรม 
9. งานราชการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา/วิจัย ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอตุสาหกรรม  และกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น  
 

 บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรน้ีสามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อท างานด้านการ
ให้ค าปรึกษา วางโครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน ตรวจสอบหรืออ านวยการใช้ในงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีถูกควบคุมโดยสภาวิศวกร และ
สามารถเข้าสอบเป็นผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ า อากาศ และกากอุตสาหกรรมได้  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4451 โทรสาร  0-4422-4606  
Website :  http://eng.sut.ac.th/envi/ 
        http://www.facebook.com/envisut   

353 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 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 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ 1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3            พลเมืองโลก  
            เรียนรู้  523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1            2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3     
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 16 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์              3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 
           ทางวิชาการ             เฉพาะ  530233 อุทกวิทยา 3 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2 3 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1             4 532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1 3 532206 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2 1 
532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 3 532204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 1 532209 สถิติส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 
532212 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 4 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม 4 
           พื้นฐาน  532208 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1   

รวม 15 รวม 18 รวม 19 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
1. การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ าเสีย 
2.  การออกแบบและควบคุมระบบผลิตน้ าอุปโภคและบริโภค ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3. ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง และระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
4. การวางแผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
5. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
6. บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีให้บริการในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
7. บริษัทเอกชนท่ีท างานด้านระบบบ าบัดมลพิษ/ก าจัดขยะ 
8. โรงงานอุตสาหกรรม 
9. งานราชการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา/วิจัย ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอตุสาหกรรม  และกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น  
 

 บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรน้ีสามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อท างานด้านการ
ให้ค าปรึกษา วางโครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน ตรวจสอบหรืออ านวยการใช้ในงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีถูกควบคุมโดยสภาวิศวกร และ
สามารถเข้าสอบเป็นผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ า อากาศ และกากอุตสาหกรรมได้  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4451 โทรสาร  0-4422-4606  
Website :  http://eng.sut.ac.th/envi/ 
        http://www.facebook.com/envisut   
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 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 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ 1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3            พลเมืองโลก  
            เรียนรู้  523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1            2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3     
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 16 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์              3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 
           ทางวิชาการ             เฉพาะ  530233 อุทกวิทยา 3 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2 3 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1             4 532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1 3 532206 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2 1 
532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 3 532204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 1 532209 สถิติส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 
532212 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 4 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม 4 
           พื้นฐาน  532208 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1   

รวม 15 รวม 18 รวม 19 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 532312 วิศวกรรมการประปา 4 532315 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ 4 532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร 4 
532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 4 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 4 532324 การออกแบบและควบคุม 4 
532322 วิศวกรรมมูลฝอย 4 532333 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 4            ระบบประปาและน้ าเสีย  
    532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรม 1 

  
 

 
           สิ่งแวดล้อม 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

 
4 

รวม 17 รวม 18 รวม 17 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

532421 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 1 532496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (3) 4 
532422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4   วิชาเลือกเสรี  8 
532423 การจัดการของเสียอันตราย 4     
532481 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3     
532495 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกบังคับ (2) 4     

รวม 17 รวม 8 รวม 12 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
   ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
   ชื่อย่อ :  B.Eng. (Industrial Engineering) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และการปรับปรุงระบบการผลิต การบริหารและการบริการ    
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

ลักษณะวิชาท่ีศึกษา มีดังน้ี 
1. คน เรียนรู้ข้อจ ากัดของคน การวัดงาน การออกแบบ และปรับปรุงสถานท่ีท างาน เครื่องจักร อุปกรณ์ของเครื่องจักร และโรงงาน

อุตสาหกรรม  เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนงานและสิ่งแวดล้อม 
2. วัสดุ เรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต 
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการท างาน การออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต ตลอดจนวิธีการวางระบบ

การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
4. การเงิน วิธีการคิดต้นทุน การวิเคราะห์ความคุ้มทุน และความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ  
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 532312 วิศวกรรมการประปา 4 532315 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ 4 532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร 4 
532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 4 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 4 532324 การออกแบบและควบคุม 4 
532322 วิศวกรรมมูลฝอย 4 532333 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 4            ระบบประปาและน้ าเสีย  
    532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรม 1 

  
 

 
           สิ่งแวดล้อม 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

 
4 

รวม 17 รวม 18 รวม 17 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

532421 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 1 532496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (3) 4 
532422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4   วิชาเลือกเสรี  8 
532423 การจัดการของเสียอันตราย 4     
532481 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3     
532495 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกบังคับ (2) 4     

รวม 17 รวม 8 รวม 12 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
   ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
   ชื่อย่อ :  B.Eng. (Industrial Engineering) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และการปรับปรุงระบบการผลิต การบริหารและการบริการ    
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

ลักษณะวิชาท่ีศึกษา มีดังน้ี 
1. คน เรียนรู้ข้อจ ากัดของคน การวัดงาน การออกแบบ และปรับปรุงสถานท่ีท างาน เครื่องจักร อุปกรณ์ของเครื่องจักร และโรงงาน

อุตสาหกรรม  เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนงานและสิ่งแวดล้อม 
2. วัสดุ เรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต 
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการท างาน การออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต ตลอดจนวิธีการวางระบบ

การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
4. การเงิน วิธีการคิดต้นทุน การวิเคราะห์ความคุ้มทุน และความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ  
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5. การบริหาร เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ เครื่องจักร เงิน  และทรัพยากรอ่ืนๆ โดยใช้ความรู้ของระบบการบริหารและ
คณิตศาสตร์ชั้นสูง ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากร
เหล่าน้ัน และให้สามารถวิเคราะห์ออกแบบ และปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมท้ังการศึกษาระบบการบริหาร
สมัยใหม่ 

 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

นักศึกษาท่ีสมัครเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการต้องมีพื้นฐานความรู้ท่ีดีทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีจะต้องมี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี กล้าคิดและท า 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    190    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                     38    หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         135     หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 34 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 54 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 20 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
งานอาชีพของวิศวกรอุตสาหการ มีอยู่กว้างขวางในวงการราชการ รัฐวิสาหกิจบางแห่ง และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
(1) วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร 
(2) วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
(3) วิศวกรความปลอดภัย 
(4) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 
(5) วิศวกรขาย 
(6) วิศวกรออกแบบ 
(7) วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อ 
(8) วิศวกรดูแลระบบในหน่วยงานบริการเช่น ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง 
(9) วิศวกรซ่อมบ ารุงรักษา 

           ฯลฯ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4264   โทรสาร 0-4422-4604  
Website: http://eng.sut.ac.th/Industrial/ 
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5. การบริหาร เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ เครื่องจักร เงิน  และทรัพยากรอื่นๆ โดยใช้ความรู้ของระบบการบริหารและ
คณิตศาสตร์ชั้นสูง ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากร
เหล่าน้ัน และให้สามารถวิเคราะห์ออกแบบ และปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมท้ังการศึกษาระบบการบริหาร
สมัยใหม่ 

 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

นักศึกษาท่ีสมัครเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการต้องมีพื้นฐานความรู้ท่ีดีทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีจะต้องมี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี กล้าคิดและท า 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    190    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                     38    หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         135     หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 34 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 54 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 20 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
งานอาชีพของวิศวกรอุตสาหการ มีอยู่กว้างขวางในวงการราชการ รัฐวิสาหกิจบางแห่ง และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
(1) วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร 
(2) วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
(3) วิศวกรความปลอดภัย 
(4) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 
(5) วิศวกรขาย 
(6) วิศวกรออกแบบ 
(7) วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อ 
(8) วิศวกรดูแลระบบในหน่วยงานบริการเช่น ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง 
(9) วิศวกรซ่อมบ ารุงรักษา 

           ฯลฯ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4264   โทรสาร 0-4422-4604  
Website: http://eng.sut.ac.th/Industrial/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
101111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจทิัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อ

การเรียนรู ้
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

4 103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติกรฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรม 
           คอมพิวพเ์ตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 4 
1 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
4 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
2 202202 ความเป็นพลเมอืงและพลเมอืงโลก 3 
1 
 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

2   
3   

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กรรมวธิีการผลิต 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคท์างวชิาการ 

2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
525202 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 
529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

2 
4 
1 
4 
3 

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
533251 การศึกษาวิธกีารท างาน 
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาห การ

ขั้นพื้นฐาน 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 

3 
1 
4 
1 
 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
3 

รวม 21 รวม 14 รวม 15 
ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

533301 การวิจัยการด าเนินงาน 
533341 การควบคุมคุณภาพ 
533361 ระบบควบคุมและระบบ

อัตโนมัตทิางอุตสาหกรรม 
533264 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสา

หการขัน้สูง 
202XXX วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
202XXX วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

4 
4 
4 
 
1 
 
2 
2 

533321 การวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต 

533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
งบประมาณใน
อุตสาหกรรม 

533323 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

533342 การประกนัคุณภาพ 
533XXX วิชาเลือกบังคับ (1) 

4 
 

533324 การบริหารงานซอ่มบ ารุง 
522421 วิศวกรรมความปอดภัย 
533XXX วิชาเลือกบังคับ (2) 
533XXX วิชาเลือกบังคับ (3) 
202XXX วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลือก(3) 

4 
4 
4 
4 
2 

4 
 
 
4 
 
4 
4 

   รวม 17 รวม 20 รวม 18 
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ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
533490 เตรียมสหกิจศกึษา 
533425 กฎหมายเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม 
533423 การจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม 
533XXX วิชาเลือกบังคับ (4) 
533XXX วิชาเลือกบังคบั (5) 
วิชาเลือกเสรี (1) 
202XXX วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

1 
2 
 
1 
 
4 
4 
4 
2 

533491 สหกิจศึกษา 1 8 533427 องค์กรและการจัดการใน
อุตสาหกรรม 

533496 โครงงานพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิชาเลือกเสรี (2) 

4 
 
1 
4 

    

            

รวม 18 รวม 8 รวม 9 
      

จ านวนหน่วยกิตรวม 190 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
101111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจทิัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อ

การเรียนรู ้
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

4 103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติกรฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรม 
           คอมพิวพเ์ตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 4 
1 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
4 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
2 202202 ความเป็นพลเมอืงและพลเมอืงโลก 3 
1 
 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

2   
3   

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กรรมวธิีการผลิต 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคท์างวชิาการ 

2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
525202 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 
529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

2 
4 
1 
4 
3 

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
533251 การศึกษาวิธกีารท างาน 
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาห การ

ขั้นพื้นฐาน 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 

3 
1 
4 
1 
 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
3 

รวม 21 รวม 14 รวม 15 
ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

533301 การวิจัยการด าเนินงาน 
533341 การควบคุมคุณภาพ 
533361 ระบบควบคุมและระบบ

อัตโนมัตทิางอุตสาหกรรม 
533264 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสา

หการขัน้สูง 
202XXX วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
202XXX วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

4 
4 
4 
 
1 
 
2 
2 

533321 การวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต 

533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
งบประมาณใน
อุตสาหกรรม 

533323 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

533342 การประกนัคุณภาพ 
533XXX วิชาเลือกบังคับ (1) 

4 
 

533324 การบริหารงานซอ่มบ ารุง 
522421 วิศวกรรมความปอดภัย 
533XXX วิชาเลือกบังคับ (2) 
533XXX วิชาเลือกบังคับ (3) 
202XXX วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลือก(3) 

4 
4 
4 
4 
2 

4 
 
 
4 
 
4 
4 

   รวม 17 รวม 20 รวม 18 
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ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
533490 เตรียมสหกิจศกึษา 
533425 กฎหมายเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม 
533423 การจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม 
533XXX วิชาเลือกบังคับ (4) 
533XXX วิชาเลือกบังคับ (5) 
วิชาเลือกเสรี (1) 
202XXX วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

1 
2 
 
1 
 
4 
4 
4 
2 

533491 สหกิจศึกษา 1 8 533427 องค์กรและการจัดการใน
อุตสาหกรรม 

533496 โครงงานพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิชาเลือกเสรี (2) 

4 
 
1 
4 

    

            

รวม 18 รวม 8 รวม 9 
      

จ านวนหน่วยกิตรวม 190 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Petroleum Engineering and Geotechnology 
 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 
                  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering and Geotechnology) 
                  ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Petroleum Eng. and Geotech.) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณีเป็นสาขาวิชาท่ีประยุกต์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่องานด้านการส ารวจธรณีวิทยา 
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม การวิเคราะห์แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม  การวิเคราะห์ปริมาณส ารอง และศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการ
ตรวจสอบ ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มี่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศอย่างมีคุณค่า 
โดยเฉพาะปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน  ามัน แร่ธาตุ น  าบาดาลและงานทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกทางด้าน
วิศวกรรมปิโตรเลียมและวิชาเอกทางด้านเทคโนโลยีธรณี ซ่ึงทั ง 2 วิชาเอก เป็นสาขาวิชาประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี วิชา
เฉพาะกลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อรายวิชาต่อยอดในกลุ่มวิชาชีพชีพ
บังคับทางวิศวกรรมศาสตร์วิชาเอกวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี โดยรายวิชาศึกษาแบ่งกลุ่มครอบคลุมเรื่องธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
ปิโตรเลียม การฝึกภาคสนาม การส ารวจ การขุดเจาะ และการผลิตปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ได้แก่ ถ่านหิน หินน  ามัน แร่ธาตุ และน  าบาดาล 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา  
ผู้ท่ีจะเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี ควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี  และมี

ความพร้อมทางร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง สามารถท างานในภาคสนามได้ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ เช่น ไม่เป็นตาบอดสี และ
มีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั นปริญญาตรี พ.ศ.2546 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   วิชาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี  190    หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  12 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์   2 หน่วยกิต 
   สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 135 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 37 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 62 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   6 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
  4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

1)    นักธรณีวิทยา (Geologist) 
2)    วิศวกรปิโตรเลียม (Petroleum engineer) 
3)    บุคลากรในสายการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
4)    บุคลากรในสายวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Petroleum Engineering and Geotechnology 
 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี 
                  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering and Geotechnology) 
                  ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Petroleum Eng. and Geotech.) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณีเป็นสาขาวิชาท่ีประยุกต์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่องานด้านการส ารวจธรณีวิทยา 
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม การวิเคราะห์แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม  การวิเคราะห์ปริมาณส ารอง และศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการ
ตรวจสอบ ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มี่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศอย่างมีคุณค่า 
โดยเฉพาะปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน  ามัน แร่ธาตุ น  าบาดาลและงานทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกทางด้าน
วิศวกรรมปิโตรเลียมและวิชาเอกทางด้านเทคโนโลยีธรณี ซ่ึงทั ง 2 วิชาเอก เป็นสาขาวิชาประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี วิชา
เฉพาะกลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อรายวิชาต่อยอดในกลุ่มวิชาชีพชีพ
บังคับทางวิศวกรรมศาสตร์วิชาเอกวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี โดยรายวิชาศึกษาแบ่งกลุ่มครอบคลุมเรื่องธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
ปิโตรเลียม การฝึกภาคสนาม การส ารวจ การขุดเจาะ และการผลิตปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ได้แก่ ถ่านหิน หินน  ามัน แร่ธาตุ และน  าบาดาล 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา  
ผู้ท่ีจะเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี ควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี  และมี

ความพร้อมทางร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง สามารถท างานในภาคสนามได้ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ เช่น ไม่เป็นตาบอดสี และ
มีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั นปริญญาตรี พ.ศ.2546 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   วิชาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี  190    หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  12 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์   2 หน่วยกิต 
   สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 135 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 37 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 62 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   6 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
  4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

1)    นักธรณีวิทยา (Geologist) 
2)    วิศวกรปิโตรเลียม (Petroleum engineer) 
3)    บุคลากรในสายการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
4)    บุคลากรในสายวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
โทรศัพท์ 0-4422-4441  โทรสาร 0-4422-4611 
Website : http://www.sut.ac.th/engineering/geo 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์เพื่อ    
 การเรียนรู้ 
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การ 
           สือ่สาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรม   
           คอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
 
2 
 
 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและ 
           พลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 
 

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

103103 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
 ทางวิชาการ 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กระบวนการผลิต 
533262 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
534200 ธรณีวิทยาทั่วไป 
534201 ปฏิบัติการธรณีวิทยาทั่วไป 

3 
3 
 
4 
4 
1 
4 
1 
 

213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ 
           วัตถุประสงค์เฉพาะ 
202203 มนุษย์กับสังคมและ 
           สิ่งแวดล้อม 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

3 
 
3 
 
4 
4 
4 
3 

213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม 
534205 คุณสมบัติหินและของไหล 
534206 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและ 
            ของไหล 

3 
4 
4 
3 
3 
1 
 

รวม 20 รวม 21 รวม 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
534300 ศิลาวิทยา 
534301 การส ารวจธรณีฟิสิกส ์
534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 
534303 วิศวกรรมการเจาะ 
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
4 
4 
4 
1 
2 
2 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 
           การพัฒนา 
522201 การบริหารวิศวกรรม 
534305 การเรียงล าดับชั นหินและ 
           ธรณีวิทยาประเทศไทย 
534306 วิทยาการตะกอน 
534307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรม  
           ปิโตรเลียมและเทคโนโลย ี
           ธรณี 
534308 วิศวกรรมการผลิต 
           ปิโตรเลียม 1 
534309 การปฏิบัติการผลิต 

4 
 
4 
3 
 
3 
1 
 
 
4 
 
3 

534310 การฝึกภาคสนาม 
534311 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ 
534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 
 

3 
4 
3 
3 
3 
2 

รวม 20 รวม 21 รวม 18 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

534490 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก(4) 
 

1 
3 
3 
2 

534491 สหกิจศึกษา 1 8 534401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเลียม 
           และเทคโนโลยธีรณี 
วิชาเลือกเสรี (3)            
 

3 
 
2 

รวม 9 รวม 8 รวม 5 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์เพื่อ    
 การเรียนรู้ 
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การ 
           สือ่สาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรม   
           คอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
 
2 
 
 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและ 
           พลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
4 
 

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

103103 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
 ทางวิชาการ 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กระบวนการผลิต 
533262 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
534200 ธรณีวิทยาทั่วไป 
534201 ปฏิบัติการธรณีวิทยาทั่วไป 

3 
3 
 
4 
4 
1 
4 
1 
 

213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ 
           วัตถุประสงค์เฉพาะ 
202203 มนุษย์กับสังคมและ 
           สิ่งแวดล้อม 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

3 
 
3 
 
4 
4 
4 
3 

213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม 
534205 คุณสมบัติหินและของไหล 
534206 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและ 
            ของไหล 

3 
4 
4 
3 
3 
1 
 

รวม 20 รวม 21 รวม 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
534300 ศิลาวิทยา 
534301 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 
534303 วิศวกรรมการเจาะ 
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
4 
4 
4 
1 
2 
2 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 
           การพัฒนา 
522201 การบริหารวิศวกรรม 
534305 การเรียงล าดับชั นหินและ 
           ธรณีวิทยาประเทศไทย 
534306 วิทยาการตะกอน 
534307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรม  
           ปิโตรเลียมและเทคโนโลย ี
           ธรณี 
534308 วิศวกรรมการผลิต 
           ปิโตรเลียม 1 
534309 การปฏิบัติการผลิต 

4 
 
4 
3 
 
3 
1 
 
 
4 
 
3 

534310 การฝึกภาคสนาม 
534311 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ 
534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 
 

3 
4 
3 
3 
3 
2 

รวม 20 รวม 21 รวม 18 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

534490 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก(4) 
 

1 
3 
3 
2 

534491 สหกิจศึกษา 1 8 534401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเลียม 
           และเทคโนโลยธีรณี 
วิชาเลือกเสรี (3)            
 

3 
 
2 

รวม 9 รวม 8 รวม 5 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Automation and Robotics Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย   ชื่อเต็ม   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์) 

           ชื่อย่อ    : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   : Bachelor of Engineering (Manufacturing Automation and Robotics Engineering) 
            ชื่อย่อ    : B.Eng. (Manufacturing Automation and Robotics Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานและสินค้าในเชิงอุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเตรียมการ
ผลิต การออกแบบกรรมวิธีการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การออกแบบและควบคุมเครื่องจักร การควบคุมการผลิต การประกอบ การควบคุมคุณภาพ 
จนได้เป็นสินค้าส าเร็จ ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพการผลิต สามารถประกอบวิชาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินค้า เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมการผลิต จะต้องเป็นผู้ท่ีสามารถบูรณาการความรู้ของ
ศาสตร์ทางด้านกรรมวิธีการผลิต การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบควบคุมอัตโนมัติ การบริหารการผลิต และการประยุกต์ใช้  
คอมพิวเตอร์ช่วยได้เป็นอย่างด ี

 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าเชิงอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบและ
ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรมเพื่อช่วยในการแปรรูปวัสดุ ประกอบชิ้นส่วน ตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุหีบห่อ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 -  สนใจท างานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
 - ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 - ชอบคิดหาวิธีท่ีจะท างานให้สะดวกขึ้น 
 - ชอบประยุกต์หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ 

โครงสร้างหลักสูตร 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 187    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 35 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  54 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  16 หน่วยกิต 

 
3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 งานภาคอุตสาหกรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินค้า เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ (เป็น 1 ในอุตสาหกรรมใหม่ท่ีรัฐส่งเสริม) โดย
สามารถประกอบวิชาชีพได้หลายต าแหน่งงาน เช่น  
 1.  วิศวกรออกแบบการผลิต (Manufacturing Design Engineer) 
 2.  วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer) 
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 3.  วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control / Quality Assurance Engineer) 
 4.  วิศวกรออกแบบ (Design Engineer) 
 5.  วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ  (Automation Control Engineer) 
 6.  วิศวกรวางแผนการผลิต (Planning Engineer) 

 งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจได้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการผลิต เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นต้น 

 งานวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์นักวิชาการนักวิจัย วิศวกร ในสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาในบริษัทเอกชนได้ 

 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว เช่น อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมตัิและหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใชโ้ปรแกรมประยกุต์เพือ่การ

เรียนรู ้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
525101 การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส ์1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส ์1 
202201 ทักษะชวีิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส ์2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 
202202 ความเปน็พลเมืองและพลเมืองโลก 
531101 วัสดวุิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
4 

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

525301 การเขียนแบบทางกล 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
535200 แนะน าวิศวกรรมการผลิต 
535201 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต

พื้นฐาน 
535202 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 
535203 เครือข่ายเช่ือมโยงสรรพสิ่ง 
540201 สถิติส าหรับวิศวกร 

2 
4 
1 
1 
 
2 
2 
3 

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 

535204 การออกแบบโครงสร้าง
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

535205 พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน 
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 
536210 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

พื้นฐาน 

3 
 
4 
 
4 
3 
3 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกล

อัตโนมัติ 
535207 การศึกษาการท างาน 
535208 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
535209 ระบบอัตโนมัติ 
540202 เทคโนโลยีความร้อนและของ

ไหล 

3 
4 
 
3 
2 
2 
4 

รวม 15 รวม 17 รวม 18 
ปีที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213204 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
เฉพาะ 

535301 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตยคุ
ดิจิทัล 

535302 ปฏิบัติการทดสอบวัสด ุ
535303 หุ่นยนต์พื้นฐาน 
535304 การจ าลองระบบและการควบคุม

อุตสาหกรรม 
535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
 
1 
 
1 
2 
3 
 
4 
2 

535305 การควบคุมคุณภาพ 
535306 การควบคุมรูปร่าง การให้

ขนาด และพิกัดความเผ่ือ 
535307 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดย

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
535308 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือก

วัสด ุ
535309 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 
 

3 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
2 
2 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา 

213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
535310 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิต

และจับยึดชิ้นงาน 
535315 ปฏิบัติการวัดละเอยีด 
วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

3 
 
3 
2 
 
1 
4 
4 

รวม 16 รวม 17 รวม 17 
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 3.  วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control / Quality Assurance Engineer) 
 4.  วิศวกรออกแบบ (Design Engineer) 
 5.  วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ  (Automation Control Engineer) 
 6.  วิศวกรวางแผนการผลิต (Planning Engineer) 

 งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจได้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการผลิต เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นต้น 

 งานวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์นักวิชาการนักวิจัย วิศวกร ในสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาในบริษัทเอกชนได้ 

 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว เช่น อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมตัิและหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใชโ้ปรแกรมประยกุต์เพือ่การ

เรียนรู ้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
525101 การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส ์1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส ์1 
202201 ทักษะชวีิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
523101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส ์2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 
202202 ความเปน็พลเมอืงและพลเมืองโลก 
531101 วัสดวุิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
4 

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

525301 การเขียนแบบทางกล 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
535200 แนะน าวิศวกรรมการผลิต 
535201 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต

พื้นฐาน 
535202 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 
535203 เครือข่ายเช่ือมโยงสรรพสิ่ง 
540201 สถิติส าหรับวิศวกร 

2 
4 
1 
1 
 
2 
2 
3 

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 

535204 การออกแบบโครงสร้าง
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

535205 พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน 
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 
536210 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

พื้นฐาน 

3 
 
4 
 
4 
3 
3 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกล

อัตโนมัติ 
535207 การศึกษาการท างาน 
535208 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
535209 ระบบอัตโนมัติ 
540202 เทคโนโลยีความร้อนและของ

ไหล 

3 
4 
 
3 
2 
2 
4 

รวม 15 รวม 17 รวม 18 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213204 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์
เฉพาะ 

535301 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตยคุ
ดิจิทัล 

535302 ปฏิบัติการทดสอบวัสด ุ
535303 หุ่นยนต์พื้นฐาน 
535304 การจ าลองระบบและการควบคุม

อุตสาหกรรม 
535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
 
1 
 
1 
2 
3 
 
4 
2 

535305 การควบคุมคุณภาพ 
535306 การควบคุมรูปร่าง การให้

ขนาด และพิกัดความเผ่ือ 
535307 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดย

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
535308 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือก

วัสด ุ
535309 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 
 

3 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
2 
2 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา 

213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 
535310 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิต

และจับยึดชิ้นงาน 
535315 ปฏิบัติการวัดละเอยีด 
วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

3 
 
3 
2 
 
1 
4 
4 

รวม 16 รวม 17 รวม 17 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
535401 เตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต 
535403 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการ

ผลิต 
535404 การประกอบการธุรกจิระบบ

อัตโนมัติ 
535495 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

1 
2 
 
2 
 
1 
4 
4 
2 

535496 สหกิจศึกษา 1 8 535402 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 
535405 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาเลือกบังคับ (4) 

4 
1 
4 
4 

รวม 16 รวม 8 รวม 13 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต)์ 

              ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) 
              ชื่อย่อ :  B.Eng. (Automotive Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 ปฏิบัติงานเป็นวิศวกรรมยานยนต์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การ
ประกอบยานยนต์ การตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นย าของระบบการท างานของยานยนต์ ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซึ่งใช้ใน
กระบวนการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนยานยนต์ การประกอบและการตรวจสอบการท างานด้านยานยนต์ การท างานด้านการวิจัยและพัฒนา
ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกประเภท 
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการออกแบบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  ศึกษาวิศวกรรมพื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ของแข็ง, ของไหล
และการถ่ายเทความร้อน  ศึกษาการท างานของกลไกต่าง ๆ ท่ีใช้ในยานยนต์ระบบปรับอากาศ  การท างานของระบบควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์  
ศึกษาเทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์ประเภท ๆ ศึกษาการออกแบบระบบการผลิตรวมท้ังการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์  การวางแผนในโรงงานประกอบ
ยานยนต์  ศึกษาเรื่องระบบควบคุมความปลอดภัยและการจัดการด้วนวิศวกรรมสมัยใหม่ 
 

คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 1.  มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
 2.  มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 3.  มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 
 4.  เป็นผู้มีความชอบในเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ท่ีใช้ในยานยนต์ และสนใจในเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
535401 เตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต 
535403 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการ

ผลิต 
535404 การประกอบการธุรกจิระบบ

อัตโนมัต ิ
535495 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

1 
2 
 
2 
 
1 
4 
4 
2 

535496 สหกิจศึกษา 1 8 535402 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 
535405 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาเลือกบังคับ (4) 

4 
1 
4 
4 

รวม 16 รวม 8 รวม 13 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต)์ 

              ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) 
              ชื่อย่อ :  B.Eng. (Automotive Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 ปฏิบัติงานเป็นวิศวกรรมยานยนต์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การ
ประกอบยานยนต์ การตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นย าของระบบการท างานของยานยนต์ ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซึ่งใช้ใน
กระบวนการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนยานยนต์ การประกอบและการตรวจสอบการท างานด้านยานยนต์ การท างานด้านการวิจัยและพัฒนา
ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกประเภท 
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการออกแบบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  ศึกษาวิศวกรรมพื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ของแข็ง, ของไหล
และการถ่ายเทความร้อน  ศึกษาการท างานของกลไกต่าง ๆ ท่ีใช้ในยานยนต์ระบบปรับอากาศ  การท างานของระบบควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์  
ศึกษาเทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์ประเภท ๆ ศึกษาการออกแบบระบบการผลิตรวมท้ังการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์  การวางแผนในโรงงานประกอบ
ยานยนต์  ศึกษาเรื่องระบบควบคุมความปลอดภัยและการจัดการด้วนวิศวกรรมสมัยใหม่ 
 

คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 1.  มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
 2.  มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 3.  มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 
 4.  เป็นผู้มีความชอบในเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ท่ีใช้ในยานยนต์ และสนใจในเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    194    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
  สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 40 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  60 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
    

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
 2.  วิศวกรประกอบยานยนต์ 
 3.  วิศวกรการผลิต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
 4.  ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว ธุรกิจด้านยานยนต์ 
 5.  นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในกรมขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4410, 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 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202108 การรู้ดิจทิัล 2 202201 ทักษะชีวิต 3 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 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
           วตัถุประสงค์ทางวิชาการ 
525301 การเขียนแบบทางกล 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กรรมวธิีการผลิต 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 
536240 ปฏบัิติงานพื้นฐาน  
           วิศวกรรมยานยนต์ 1 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
 
2 
4 
4 
1 
1 
 
2 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์
           เฉพาะ 
525202 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
536210 วงจรไฟฟ้าและ 
           อิเลก็ทรอนิกส์พื้นฐาน 
536241 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 
           ยานยนต์ 2 

3 
3 
 
4 
4 
3 
 
1 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
525209 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับ 
          งานประยุกตท์างวิศวกรรม 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
536211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรยานยนต์ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
3 
4 
2 
 
4 
2 
2 

  

รวม 17 รวม 18 รวม 20 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    194    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
  สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 40 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  60 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
    

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
 2.  วิศวกรประกอบยานยนต์ 
 3.  วิศวกรการผลิต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
 4.  ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว ธุรกิจด้านยานยนต์ 
 5.  นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในกรมขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4410, 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 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202108 การรู้ดิจทิัล 2 202201 ทักษะชีวิต 3 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 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
           วตัถุประสงค์ทางวิชาการ 
525301 การเขียนแบบทางกล 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กรรมวธิีการผลิต 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 
536240 ปฏบัิติงานพื้นฐาน  
           วิศวกรรมยานยนต์ 1 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
 
2 
4 
4 
1 
1 
 
2 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์
           เฉพาะ 
525202 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
536210 วงจรไฟฟ้าและ 
           อิเลก็ทรอนิกส์พื้นฐาน 
536241 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 
           ยานยนต์ 2 

3 
3 
 
4 
4 
3 
 
1 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
525209 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับ 
          งานประยุกตท์างวิศวกรรม 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
536211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรยานยนต์ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
3 
4 
2 
 
4 
2 
2 

  

รวม 17 รวม 18 รวม 20 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

525304 การออกแบบ 
           เครือ่งจกัรกล 1 
525305 กลศาสตร์เครือ่งจกัรกล 
525308 การถ่ายเทความรอ้น 
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
           เครือ่งกล 
536304 วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

4 
 
4 
4 
1 
 
4 
2 

525307 การสั่นทางกล 
525401 ระบบอัตโนมัตอิุตสาหกรรม 
535412 การออกแบบอุปกรณช์่วย 
           ผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
536311 กลศาสตร์ยานยนต ์
536312 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 
536343 ปฏิบัติการขึ้นรูปและเชื่อมต่อ 

4 
3 
2 
 
4 
4 
1 

525210 พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ยใน 
          การวเิคราะห์ทางวิศวกรรม 
525302 การวัดและเครือ่งมอืวัด 
536302 ระบบควบคุมของยานยนต ์
536310 เครื่องจักรกลไฟฟ้าอิเลก็ทรอนกิส์ 
           ก าลังและระบบฝังตวั 
536342 ปฏิบัติการด้านความร้อนและ 
           ของไหลส าหรับยานยนต ์
536344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 

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 
           ส าหรับวิศวกรรมยานยนต ์
536408 โครงงานวิศวกรรม 
            ยานยนต์ 1 
536442 ปฏิบัติการทางพลศาสตร ์ 
           และระบบควบคุมในยานยนต์ 
536495 เตรียมสหกิจศกึษา 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาเลือกเสรี (1) 

2 
 
 
4 
 
1 
 
1 
4 
4 

536496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกเสรี (2)   
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

4 
4 
4 
2 

  
  
  
  
   

รวม 16 รวม 8 รวม 14 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Aeronautical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) 

             ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Aeronautical Engineering) 
              ชื่อย่อ :  B.Eng. (Aeronautical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ที่จะสามารถประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมอากาศยาน ท้ัง
เป็นบุคลากรด้านวิศวกรรมในสายการบินต่างๆ และเป็นวิศวกรในสายบ ารุงรักษาชิ้นส่วนอากาศยาน มีความรู้ความสามารถในการดูแลอุปกรณ์การ
บิน ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน ปรับปรุงซ่อมบ ารุงอากาศยาน ดูแลระบบความปลอดภัยของอากาศยานท้ังในระบบภาคพื้น และภาคอากาศ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 เน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ บ ารุงรักษาอากาศยาน  ส่วนประกอบต่าง ๆ   ของอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้างอากาศยานอากาศพลศาสตร์ ระบบควบคุมการบิน ระบบเครื่องมือสื่อสารในอากาศยาน ระบบต่าง ๆ ในอากาศ  และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ด้านอากาศยานและการบิน ตลอดจนมีความรู้ในด้านวิศวกรรมพื้นฐานของหลากหลายสาขาวิชา  เพื่อประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
วิศวกรด้านอากาศยาน  และมีทักษะในการท างานในอุตสาหกรรมด้านการบินและอากาศยาน มีความรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างด ี
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 1.  มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 2.  มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 3.  มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

525304 การออกแบบ 
           เครือ่งจกัรกล 1 
525305 กลศาสตร์เครือ่งจกัรกล 
525308 การถ่ายเทความรอ้น 
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
           เครือ่งกล 
536304 วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

4 
 
4 
4 
1 
 
4 
2 

525307 การสั่นทางกล 
525401 ระบบอัตโนมัตอิุตสาหกรรม 
535412 การออกแบบอุปกรณช์่วย 
           ผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
536311 กลศาสตร์ยานยนต ์
536312 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 
536343 ปฏิบัติการขึ้นรูปและเชื่อมต่อ 

4 
3 
2 
 
4 
4 
1 

525210 พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ยใน 
          การวเิคราะห์ทางวิศวกรรม 
525302 การวัดและเครือ่งมอืวัด 
536302 ระบบควบคุมของยานยนต ์
536310 เครื่องจักรกลไฟฟ้าอิเลก็ทรอนกิส์ 
           ก าลังและระบบฝังตวั 
536342 ปฏิบัติการด้านความร้อนและ 
           ของไหลส าหรับยานยนต ์
536344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 

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 
           ส าหรับวิศวกรรมยานยนต ์
536408 โครงงานวิศวกรรม 
            ยานยนต์ 1 
536442 ปฏิบัติการทางพลศาสตร ์ 
           และระบบควบคุมในยานยนต์ 
536495 เตรียมสหกิจศกึษา 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาเลือกเสรี (1) 

2 
 
 
4 
 
1 
 
1 
4 
4 

536496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกเสรี (2)   
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

4 
4 
4 
2 

  
  
  
  
   

รวม 16 รวม 8 รวม 14 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Aeronautical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) 

             ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Aeronautical Engineering) 
              ชื่อย่อ :  B.Eng. (Aeronautical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ที่จะสามารถประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมอากาศยาน ท้ัง
เป็นบุคลากรด้านวิศวกรรมในสายการบินต่างๆ และเป็นวิศวกรในสายบ ารุงรักษาชิ้นส่วนอากาศยาน มีความรู้ความสามารถในการดูแลอุปกรณ์การ
บิน ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน ปรับปรุงซ่อมบ ารุงอากาศยาน ดูแลระบบความปลอดภัยของอากาศยานท้ังในระบบภาคพื้น และภาคอากาศ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 เน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ บ ารุงรักษาอากาศยาน  ส่วนประกอบต่าง ๆ   ของอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้างอากาศยานอากาศพลศาสตร์ ระบบควบคุมการบิน ระบบเครื่องมือสื่อสารในอากาศยาน ระบบต่าง ๆ ในอากาศ  และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ด้านอากาศยานและการบิน ตลอดจนมีความรู้ในด้านวิศวกรรมพื้นฐานของหลากหลายสาขาวิชา  เพื่อประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
วิศวกรด้านอากาศยาน  และมีทักษะในการท างานในอุตสาหกรรมด้านการบินและอากาศยาน มีความรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 1.  มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 2.  มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 3.  มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    192   หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วย 

-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 44 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  50 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  16 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
    

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรอากาศยาน  
 2.  วิศวกรซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 3.  วิศวกรการผลิต อุตสาหกรรมด้านเครื่องต้นก าลังอากาศยาน เครื่องวัดอากาศยาน  ชิ้นส่วน 
  อากาศยาน 
 4.  นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4410, 0-4422-4577 โทรสาร 0-4422-4613   
Website : http://eng.sut.ac.th/me/ 

375 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจทิัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อ

การเรียนรู ้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 
202201 ทักษะชวีิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2  
105192 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 
 

4 
4 
1 
3 
4 

 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์
           ทางวิชาการ 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กรรมวธิีการผลิต 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 
536210 วงจรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์
            พืน้ฐาน 
537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
537204 สถิติส าหรับวิศวกร 

3 
 
4 
4 
1 
3 
 
1 
2 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
525202 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
525209 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
           ส าหรับงานประยุกต์ทางวิศวกรรม 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

3 
3 
4 
4 
2 
 
4 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
537201 พื้นฐานการฝกึบินด้วยเครื่อง 
           จ าลองการบิน 
537203 วัสดุอากาศยาน 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
วิชาเลือกเสรี (1) 

3 
3 
4 
1 
 
2 
2 
4 

  

รวม 18 รวม 20 รวม 19 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    192   หน่วยกิต 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
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1 
4 
2 
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3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 
202201 ทักษะชวีิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2  
105192 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
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4 
4 
1 
3 
4 

 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์
           ทางวิชาการ 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กรรมวธิีการผลิต 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 
536210 วงจรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์
            พ้ืนฐาน 
537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
537204 สถิติส าหรับวิศวกร 

3 
 
4 
4 
1 
3 
 
1 
2 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
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525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
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3 
3 
4 
4 
2 
 
4 
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525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
537201 พื้นฐานการฝกึบินด้วยเครื่อง 
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วิชาเลือกเสรี (1) 

3 
3 
4 
1 
 
2 
2 
4 

  

รวม 18 รวม 20 รวม 19 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 

525301 การเขียนแบบทางกล 
525307 การสั่นทางกล 
525308 การถ่ายเทความรอ้น 
537312 ระบบบนอากาศยาน 
537313 อากาศพลศาสตร ์
537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 

2 
4 
4 
3 
4 
1 

525305 กลศาสตร์เครือ่งจกัรกล 
537314 กลศาสตร์การบิน 
537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและ 
           โครงสร้างอากาศยาน 
537343ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

4 
4 
4 
 
1 
4 

525210 พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอรช์่วย 
           ในการวิเคราะหท์างวิศวกรรม 
537308 ต้นก าลังอากาศยาน 
537316 การควบคุมอากาศยานอตัโนมัติ 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

2 
 
4 
4 
4 
2 

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 
           วเิคราะห์ทางวิศวกรรมส าหรับ 
           วิศวกรรมอากาศยาน 
537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 
537495 เตรียมสหกิจศกึษา 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

3 
2 
 
 
4 
1 
4 
2 

537496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (4) 
วิชาเลือกเสรี (2)   
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

4 
4 
2 

รวม 16 รวม 8 รวม 10 
 
 

377 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Geological Engineering 
 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธรณี) 
                  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมธรณี) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Geological Engineering) 
                  ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Geological Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมธรณีเกี่ยวข้องกับการส้ารวจ วิเคราะห์เสถีรภาพ และออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมในมวลหิน อาทิ เข่ือน อ่างเก็บน ้า 
อุโมงค์ เหมืองแร่ ฐานรากของอาคาร และสะพาน มีการส้ารวจและทดสอบเชิงธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสร้าง ลักษณะชั นน ้าบาดาล ตรวจสอบ
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของมวลหินเพ่ือน้าผลท่ีได้มาใช้ในการประมวลเสถียรภาพของโครงสร้าง ซ่ึงรวมไปถึงการขุดเจาะเพื่อน้า
ทรัพยากรแหล่งแร่ น ้ามัน น ้าบาดาล และพลังงานรูปแบบอื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด และตรวจสอ บ
พฤติกรรมและเสถียรภาพของโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมธรณีโดยหน่วยงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมธรณี ประกอบด้วย กรมทรัพยากรธรณี กรม
อุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล บริษัทเหมืองแร่ บริษัทออกแบบและก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน ้า ถนน และโรงไฟฟ้า 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นสหวิทยาการโดยรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ และธรณีวิทยาเข้าด้วยกัน มี
รายวิชาท่ีศึกษาเป็นไปตามสาขาวิชาควบคุมหลักทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ของสภาวิศวกร โดยน้ารายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
พื นฐาน และวิชาสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา กลุ่มวิชาบังคับซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มวิชาทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง วิศวกรรมธรณี 
วิศวกรรมเหมืองแร่ และวิศวกรรมน ้าบาดาล โดยรายวิชาดังกล่าวจะมุ่งเน้นทางด้านทฤษฎี ปฏิบัติ และสหกิจศึกษาโดยมีการฝึกฝนในภาคสนามเพื่อ
เพิ่มความรู้และทักษะในทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา  
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา  
 ผู้ท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี  และมีความพร้อมทางร่างกาย มี
สุขภาพแข็งแรง สามารถท้างานในภาคสนามได้ ไม่มีโรคประจ้าตัว ไม่เป็นตาบอดสี รักธรรมชาติ รักการผจญภัย และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั นปริญญาตรี พ.ศ. 2546  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 

525301 การเขียนแบบทางกล 
525307 การสั่นทางกล 
525308 การถ่ายเทความรอ้น 
537312 ระบบบนอากาศยาน 
537313 อากาศพลศาสตร ์
537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 

2 
4 
4 
3 
4 
1 

525305 กลศาสตร์เครือ่งจกัรกล 
537314 กลศาสตร์การบิน 
537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและ 
           โครงสร้างอากาศยาน 
537343ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

4 
4 
4 
 
1 
4 

525210 พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอรช์่วย 
           ในการวิเคราะหท์างวิศวกรรม 
537308 ต้นก าลังอากาศยาน 
537316 การควบคุมอากาศยานอตัโนมัติ 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

2 
 
4 
4 
4 
2 

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 
           วเิคราะห์ทางวิศวกรรมส าหรับ 
           วิศวกรรมอากาศยาน 
537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 
537495 เตรียมสหกิจศกึษา 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

3 
2 
 
 
4 
1 
4 
2 

537496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (4) 
วิชาเลือกเสรี (2)   
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

4 
4 
2 

รวม 16 รวม 8 รวม 10 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Geological Engineering 
 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธรณี) 
                  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมธรณี) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Geological Engineering) 
                  ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Geological Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมธรณีเก่ียวข้องกับการส้ารวจ วิเคราะห์เสถีรภาพ และออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมในมวลหิน อาทิ เขื่อน อ่างเก็บน ้า 
อุโมงค์ เหมืองแร่ ฐานรากของอาคาร และสะพาน มีการส้ารวจและทดสอบเชิงธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสร้าง ลักษณะชั นน ้าบาดาล ตรวจสอบ
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของมวลหินเพ่ือน้าผลท่ีได้มาใช้ในการประมวลเสถียรภาพของโครงสร้าง ซ่ึงรวมไปถึงการขุดเจาะเพื่อน้า
ทรัพยากรแหล่งแร่ น ้ามัน น ้าบาดาล และพลังงานรูปแบบอื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด และตรวจสอ บ
พฤติกรรมและเสถียรภาพของโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมธรณีโดยหน่วยงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมธรณี ประกอบด้วย กรมทรัพยากรธรณี กรม
อุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล บริษัทเหมืองแร่ บริษัทออกแบบและก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน ้า ถนน และโรงไฟฟ้า 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นสหวิทยาการโดยรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ และธรณีวิทยาเข้าด้วยกัน มี
รายวิชาท่ีศึกษาเป็นไปตามสาขาวิชาควบคุมหลักทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ของสภาวิศวกร โดยน้ารายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
พื นฐาน และวิชาสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา กลุ่มวิชาบังคับซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มวิชาทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง วิศวกรรมธรณี 
วิศวกรรมเหมืองแร่ และวิศวกรรมน ้าบาดาล โดยรายวิชาดังกล่าวจะมุ่งเน้นทางด้านทฤษฎี ปฏิบัติ และสหกิจศึกษาโดยมีการฝึกฝนในภาคสนามเพื่อ
เพิ่มความรู้และทักษะในทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา  
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา  
 ผู้ท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี  และมีความพร้อมทางร่างกาย มี
สุขภาพแข็งแรง สามารถท้างานในภาคสนามได้ ไม่มีโรคประจ้าตัว ไม่เป็นตาบอดสี รักธรรมชาติ รักการผจญภัย และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั นปริญญาตรี พ.ศ. 2546  
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โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอก วิศวกรรมธรณี   190 หน่วยกิต (ไตรภาค) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
   สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 135 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 32 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 64 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

 วิศวกรธรณี 
 ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างพื นฐานในมวลหิน 
 ออกแบบและวิเคราะห์เขื่อน อุโมงค์ อ่างเก็บน ้า และเหมืองแร่ 
 ส้ารวจ ขุดเจาะ และผลิตแหล่งแร่เศรษฐกิจ 
 ส้ารวจและผลิตน ้ามันและก๊าซธรรมชาติ 
 ส้ารวจแหล่งน ้าบาดาล 
 นักวิชาการหรือนักวิจัย  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
โทรศัพท์ 0-4422-4441  โทรสาร 0-4422-4611 
Website : http://www.sut.ac.th/engineering/geo 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์เพื่อ  
           การเรียนรู ้
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การ 
           สือ่สาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 
 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ 
           ทางวิชาการ 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
538203 ธรณีวิทยา 
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
 
4 
4 
1 
2 
2 

525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
530251 การส้ารวจ 
530252 ปฏิบัติการการส้ารวจ 
538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐาน       
            โครงสร้าง  

4 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
538205 หินและแร ่
538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
538209 การเขียนโปรแกรม 
           คอมพิวเตอร์ส้าหรับ 
           วิศวกรรมธรณี 

3 
4 
4 
3 
1 
2 
 

 
รวม 16 รวม 19 รวม 17 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 
213204 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ 
           เฉพาะ 
538301 ธรณีเทคนิค 
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538304 วิศวกรรมน ้าใต้ดิน 
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

3 
 
4 
1 
4 
4 
2 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 
           การพัฒนา 
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การ 
           ทา้งาน 
538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538319 กลศาสตร์หิน 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 

3 
 
3 

 
4 
2 
4 
1 

538324 กระบวนการแต่งแร่ส้าหรับ 
           วิศวกรรมธรณี 
538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืง    
           และขุดเจาะบนพื นผวิ 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

4 
 
4 
4 
1 
 
1 
4 

รวม 18 รวม 17 รวม 18 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอก วิศวกรรมธรณี   190 หน่วยกิต (ไตรภาค) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
   สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 135 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 32 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 64 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

 วิศวกรธรณี 
 ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างพื นฐานในมวลหิน 
 ออกแบบและวิเคราะห์เขื่อน อุโมงค์ อ่างเก็บน ้า และเหมืองแร่ 
 ส้ารวจ ขุดเจาะ และผลิตแหล่งแร่เศรษฐกิจ 
 ส้ารวจและผลิตน ้ามันและก๊าซธรรมชาติ 
 ส้ารวจแหล่งน ้าบาดาล 
 นักวิชาการหรือนักวิจัย  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
โทรศัพท์ 0-4422-4441  โทรสาร 0-4422-4611 
Website : http://www.sut.ac.th/engineering/geo 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์เพื่อ  
           การเรียนรู ้
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การ 
           สือ่สาร 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

4 
4 
1 
3 
3 
2 
 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ 
           ทางวิชาการ 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
538203 ธรณีวิทยา 
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
 
4 
4 
1 
2 
2 

525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
530251 การส้ารวจ 
530252 ปฏิบัติการการส้ารวจ 
538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐาน       
            โครงสร้าง  

4 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
538205 หินและแร่ 
538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
538209 การเขียนโปรแกรม 
           คอมพิวเตอร์ส้าหรับ 
           วิศวกรรมธรณี 

3 
4 
4 
3 
1 
2 
 

 
รวม 16 รวม 19 รวม 17 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 
213204 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ 
           เฉพาะ 
538301 ธรณีเทคนิค 
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538304 วิศวกรรมน ้าใต้ดิน 
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

3 
 
4 
1 
4 
4 
2 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 
           การพัฒนา 
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การ 
           ทา้งาน 
538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538319 กลศาสตร์หิน 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 

3 
 
3 

 
4 
2 
4 
1 

538324 กระบวนการแต่งแร่ส้าหรับ 
           วิศวกรรมธรณี 
538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืง    
           และขุดเจาะบนพื นผวิ 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

4 
 
4 
4 
1 
 
1 
4 

รวม 18 รวม 17 รวม 18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 

538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
538495 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

4 
4 
1 
4 

538496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกเสร ี
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

4 
8 
2 

รวม 13 รวม 8 รวม 14 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Electronic Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
             ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
     ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor  of  Engineering (Electronic Engineering) 
     ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Electronic Eng.) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ย่านความถี่ต่่าและความถี่สูง รวมถึ ง
การก่าหนดการท่างานของไอซีถึงระดับเกต นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
  เน้นการศึกษาเพื่อให้รู้จริงและรู้ลึกเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยอิงกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการ
ออกแบบวงจร การวิเคราะห์และการสร้างรูปแบบการท่างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ พื้นฐานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก่อนท่ีจะเรียนวิชาหลักในหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์แบบอนาล็อกและดิจิตอล วงจรรวมพื้นฐานแบบอนาล็อกและดิจิตอล สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน่า ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้
งาน เป็นต้น 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
  นักศึกษาต้องมีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ท่ีส่าคัญคือต้องมีใจรักใน
ศาสตร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 

538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
538495 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

4 
4 
1 
4 

538496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกเสร ี
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

4 
8 
2 

รวม 13 รวม 8 รวม 14 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Electronic Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
             ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
     ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor  of  Engineering (Electronic Engineering) 
     ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Electronic Eng.) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ย่านความถี่ต่่าและความถี่สูง รวมถึ ง
การก่าหนดการท่างานของไอซีถึงระดับเกต นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
  เน้นการศึกษาเพื่อให้รู้จริงและรู้ลึกเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยอิงกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการ
ออกแบบวงจร การวิเคราะห์และการสร้างรูปแบบการท่างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ พื้นฐานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก่อนท่ีจะเรียนวิชาหลักในหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์แบบอนาล็อกและดิจิตอล วงจรรวมพื้นฐานแบบอนาล็อกและดิจิตอล สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน่า ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้
งาน เป็นต้น 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
  นักศึกษาต้องมีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ท่ีส่าคัญคือต้องมีใจรักใน
ศาสตร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

จ่านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
  โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       38    หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 12   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์  2   หน่วยกิต 
      สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ      132    หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  35 หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  38  หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 55  หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   4  หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9    หน่วยกิต 
  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8    หน่วยกิต 
 2  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

จ่านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       38    หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 12   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์  2   หน่วยกิต 
      สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
   

383 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

   
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ      132    หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  35 หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  38  หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 47  หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   12  หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9    หน่วยกิต 
  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8    หน่วยกิต 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงานอาชีพทุกภาคส่วนของประเทศในต่าแหน่ง วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรโรงงาน วิศวกรท่ีปรึกษา วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ  คือ 

1.  ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า โดยท่ีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกือบทุกประเภทต้องมีวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคอย
ตรวจสอบและซ่อมบ่ารุงอุปกรณ์ นอกจากน้ียังสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจท่ีออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างกว้างขวาง อาทิเช่ น 
บริษัทซีเกท บริษัทเบนซ์มาร์ค เป็นต้น 

2.  ภาคราชการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่างๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรประจ่ากองงานในสังกัดกระทรวงต่าง  ๆ 
อาทิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมการช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3.  ภาคงานวิจัย ซ่ึงเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน 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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โครงสร้างหลักสูตร 
 1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

จ่านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
  โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       38    หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 12   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์  2   หน่วยกิต 
      สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ      132    หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  35 หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  38  หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 55  หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   4  หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9    หน่วยกิต 
  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8    หน่วยกิต 
 2  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

จ่านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       38    หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 12   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9   หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์  2   หน่วยกิต 
      สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
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  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ      132    หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  35 หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  38  หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 47  หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   12  หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9    หน่วยกิต 
  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8    หน่วยกิต 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงานอาชีพทุกภาคส่วนของประเทศในต่าแหน่ง วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรโรงงาน วิศวกรท่ีปรึกษา วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ  คือ 

1.  ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า โดยท่ีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกือบทุกประเภทต้องมีวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคอย
ตรวจสอบและซ่อมบ่ารุงอุปกรณ์ นอกจากน้ียังสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจท่ีออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างกว้างขวาง อาทิเช่ น 
บริษัทซีเกท บริษัทเบนซ์มาร์ค เป็นต้น 

2.  ภาคราชการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่างๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรประจ่ากองงานในสังกัดกระทรวงต่าง  ๆ 
อาทิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมการช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3.  ภาคงานวิจัย ซ่ึงเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน 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 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 การเรียนรู้ดิจิทัล 2 202201 ทักษะชีวิต 3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการเรียนรู้ 1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 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 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่างาน 3 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 527204 สัญญาณและระบบ 4 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2            เฉพาะ  527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม 4 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4 539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 
           โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1   527202 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม 4 539205 การออกแบบวงจร   4 
527203 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับวิศวกรรม 4            โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2             อิเล็กทรอนิกส์  
           โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์  527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ 1 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ 4 
529201 วงจรไฟฟ้า 4 539203 อิเล็กทรอนิกส์ 4            ประยุกต์  

รวม 20 รวม 19 รวม 20 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ 4 539308 วงจรไมโครเวฟ 4 
527311 หลักการสื่อสาร 4 539304 อุปกรณ์และวงจรไมโคร 4 539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์ 4 
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1            อิเล็กทรอนิกส์  539310 โฟตอนนิกส์ 4 
539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 4 539305 ระบบสมองกลฝังตัว   4 วิชาเลือกเสรี (1) 4 
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า 4 539307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง 4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 3 2 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 1 2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 2   

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1 1 539491 สหกิจศึกษา 1 8 539499 โครงงานวิศวกรรม 4 
539403 ปฏิบัติการโฟตอนนิกส์ 1              อิเล็กทรอนิกส์  
539490 เตรียมสหกิจศึกษา 1   
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 4 2   
วิชาเลือกบังคับ  4 
วิชาเลือกบังคับ (2) 4 

รวม 13 รวม 8 รวม 4 
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 แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
103101 แคลคูลัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202108 การเรียนรู้ดิจิทัล 2 202201 ทักษะชีวิต 3 202202 ความเป็นพลเมืองและ 3 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการเรียนรู้ 1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2            พลเมืองโลก  
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่างาน 3 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 527204 สัญญาณและระบบ 4 
           วิชาการ             เฉพาะ  527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4 539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม 4 527202 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม 4 539205 การออกแบบวงจร   4 
           โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1              โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2             อิเล็กทรอนิกส์  
527203 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับวิศวกรรม 4 527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ 1 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ 4 
           โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์  539203 อิเล็กทรอนิกส์ 4            ประยุกต์  
529201 วงจรไฟฟ้า 4     

รวม 20 รวม 19 รวม 20 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 539304 อุปกรณ์และวงจรไมโคร 4 539308 วงจรไมโครเวฟ 4 
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1            อิเล็กทรอนิกส์  539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์ 4 
539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 4 539305 ระบบสมองกลฝังตัว   4 539310 โฟตอนนิกส์ 4 
539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ 4 539307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง 4 539499 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า 4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 3 2 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 1 2     

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1 1 539490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 539491 สหกิจศึกษา 1 8 
539403 ปฏิบัติการโฟตอนนิกส์ 1 วิชาเลือกเสรี (1) 4              
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 4 2 วิชาเลือกเสรี (2) 4 
วิชาเลือกบังคับ  4   
วิชาเลือกบังคับ (2) 4 

รวม 12 รวม 9 รวม 8 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (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 การเรียนรู้ดิจิทัล 2 202201 ทักษะชีวิต 3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการเรียนรู้ 1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 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 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่างาน 3 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 527204 สัญญาณและระบบ 4 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2            เฉพาะ  527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม 4 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4 539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 
           โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1   527202 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม 4 539205 การออกแบบวงจร   4 
527203 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับวิศวกรรม 4            โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2             อิเล็กทรอนิกส์  
           โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์  527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ 1 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ 4 
529201 วงจรไฟฟ้า 4 539203 อิเล็กทรอนิกส์ 4            ประยุกต์  

รวม 20 รวม 19 รวม 20 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ 4 539308 วงจรไมโครเวฟ 4 
527311 หลักการสื่อสาร 4 539304 อุปกรณ์และวงจรไมโคร 4 539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์ 4 
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1            อิเล็กทรอนิกส์  539310 โฟตอนนิกส์ 4 
539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 4 539305 ระบบสมองกลฝังตัว   4 วิชาเลือกเสรี (1) 4 
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า 4 539307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง 4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 3 2 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 1 2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 2   

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1 1 539491 สหกิจศึกษา 1 8 539499 โครงงานวิศวกรรม 4 
539403 ปฏิบัติการโฟตอนนิกส์ 1              อิเล็กทรอนิกส์  
539490 เตรียมสหกิจศึกษา 1   
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 4 2   
วิชาเลือกบังคับ  4 
วิชาเลือกบังคับ (2) 4 

รวม 13 รวม 8 รวม 4 
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 แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
103101 แคลคูลัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202108 การเรียนรู้ดิจิทัล 2 202201 ทักษะชีวิต 3 202202 ความเป็นพลเมืองและ 3 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการเรียนรู้ 1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2            พลเมืองโลก  
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 16 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่างาน 3 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 527204 สัญญาณและระบบ 4 
           วิชาการ             เฉพาะ  527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4 539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม 4 527202 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม 4 539205 การออกแบบวงจร   4 
           โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1              โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2             อิเล็กทรอนิกส์  
527203 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับวิศวกรรม 4 527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ 1 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ 4 
           โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์  539203 อิเล็กทรอนิกส์ 4            ประยุกต์  
529201 วงจรไฟฟ้า 4     

รวม 20 รวม 19 รวม 20 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 539304 อุปกรณ์และวงจรไมโคร 4 539308 วงจรไมโครเวฟ 4 
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1            อิเล็กทรอนิกส์  539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์ 4 
539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 4 539305 ระบบสมองกลฝังตัว   4 539310 โฟตอนนิกส์ 4 
539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ 4 539307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง 4 539499 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า 4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 2 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 3 2 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 1 2     

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1 1 539490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 539491 สหกิจศึกษา 1 8 
539403 ปฏิบัติการโฟตอนนิกส์ 1 วิชาเลือกเสรี (1) 4              
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 4 2 วิชาเลือกเสรี (2) 4 
วิชาเลือกบังคับ  4   
วิชาเลือกบังคับ (2) 4 

รวม 12 รวม 9 รวม 8 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

ภาษาอังกฤษ  Engineering Program in Mechatronics Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย      ชื่อเต็ม    :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 

               ชื่อย่อ     :   วศ.บ.  (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม    :   Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering) 
               ชื่อย่อ     :   B.Eng.  (Mechatronics Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ของเครื่องจักรท่ีอยู่ในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
เครื่องจักรท างานโดยใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ซ่ึงปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานผลิตอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ ตลอดจนโรงงานท่ีมีเครื่องจักรท่ีท างานได้เองแบบอัตโนมัติ ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษามาในการ ออกแบบ
หรือปรับปรุง ระบบควบคุม กลไก รวมถึงการใช้งานเครื่องมือวัดและเทคนิคการวัด ให้เครื่องจักรสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ส่วนใหญ่เป็นวิชาค านวณเพื่อน าไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระบบของเครื่องจักรท่ีท างานแบบอัตโนมัติ 
โดยวิชาพื้นฐานเน้นด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง ระบบไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ส าหรับวิช าชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการ
ท างานและวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกลที่ท างานแบบอัตโนมัติ ซ่ึงประกอบด้วย การวิเคราะห์วงจรอิเลคทรอนิกส์
และระบบกลไกของเครื่องจักร ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

1. มีความรักและถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
2. มีความรักและขยันมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    184    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 31 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  59 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

3.   หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.   หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับการยกเว้นรายวิชาจากท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายต้องศึกษา จ านวน 57 หน่วยกิต  

    
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

 วิศวกรเมคคาทรอนิกส์  
 วิศวกรการผลิต 
 วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานภาครัฐ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4252, 0-4422-4576  โทรสาร  0-4422-4555   
Website : www.me-sut.com 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

ภาษาอังกฤษ  Engineering Program in Mechatronics Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย      ชือ่เต็ม    :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 

               ชื่อย่อ     :   วศ.บ.  (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม    :   Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering) 
               ชื่อย่อ     :   B.Eng.  (Mechatronics Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ของเครื่องจักรท่ีอยู่ในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
เครื่องจักรท างานโดยใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ซ่ึงปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานผลิตอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ ตลอดจนโรงงานท่ีมีเครื่องจักรท่ีท างานได้เองแบบอัตโนมัติ ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษามาในการ ออกแบบ
หรือปรับปรุง ระบบควบคุม กลไก รวมถึงการใช้งานเครื่องมือวัดและเทคนิคการวัด ให้เครื่องจักรสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ส่วนใหญ่เป็นวิชาค านวณเพื่อน าไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระบบของเครื่องจักรท่ีท างานแบบอัตโนมัติ 
โดยวิชาพื้นฐานเน้นด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง ระบบไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ส าหรับวิช าชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการ
ท างานและวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกลที่ท างานแบบอัตโนมัติ ซ่ึงประกอบด้วย การวิเคราะห์วงจรอิเลคทรอนิกส์
และระบบกลไกของเครื่องจักร ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

1. มีความรักและถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
2. มีความรักและขยันมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    184    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 31 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  59 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

3.   หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.   หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับการยกเว้นรายวิชาจากท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายต้องศึกษา จ านวน 57 หน่วยกิต  

    
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

 วิศวกรเมคคาทรอนิกส์  
 วิศวกรการผลิต 
 วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานภาครัฐ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4252, 0-4422-4576  โทรสาร  0-4422-4555   
Website : www.me-sut.com 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

แผนการเรียนส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
551101 การเขียนแบบวิศวกรรม 
551102 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
551241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

3 
4 
4 
3 

551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
            วิศวกร 1 
551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
551242 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
           สือ่สาร 2 

4 
1 
 
4 
3 

551123 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
              วศิวกร 2 
551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
551202 วัสดุวิศวกรรม 

4 
1 
 
4 
4 

รวม 14 รวม 12 รวม 13 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
511111 เคมีส าหรับวิศวกร 
551112 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
551200 พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส ์
551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
551205 กรรมวิธีการผลิตและปฏิบัติการการผลิต 

4 
1 
2 
4 
4 

551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 
551206 กลศาสตร์วัสด ุ
551208 การควบคุมรูปร่างการให้ขนาด
และพิกดัความเผื่อของชิน้งาน 

4 
4 
4 
2 

551207 เทอร์โมไดนามกิส ์
551301  การออกแบบชิ้นส่วนเครือ่งจกัร 
551302 อุปกรณ์กระตุน้เชิงไฟฟ้า 
551340 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
          เมคคาทรอนกิส์ 1 

4 
4 
3 
1 

รวม 15 รวม 14 รวม 12 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
551303 การสั่นและแบบจ าลองระบบ 
551304 การออกแบบเครื่องจักรกล 
551306 ระบบอิเล็กทรอนกิส์  
551341 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
            เมคคาทรอนกิส์ 2 
551401 ต้นก าลังของไหล 

4 
4 
4 
1 
 
3 

551300 สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส ์
551305 การวัดและเครือ่งมอืวัด 
551309 การออกแบบระบบควบคุม 
551402 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร ์
551470 โครงงานทางวิศวกรรม 
            เมคคาทรอนกิส ์

1 
4 
4 
4 
4 

551307 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
551308 ระบบอัตโนมัตอิุตสาหกรรม 
551440 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
          เมคคาทรอนกิส์ 3 
วิชาเลือกบังคับ 

4 
4 
2 
 
4 

รวม 16 รวม 17 รวม 14 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
แผนการเรียนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

202108  การรู้ดิจทิัล 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ 
            การเรียนรู ้
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
551111  เคมีส าหรับวิศวกร 
551130  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
551140  เขียนแบบวิศวกรรม 
551141   พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

2 
1 
 
3 
4 
4 
2 
1 

202201  ทักษะชีวิต 
213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 2 
551112  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
551121  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
551131  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
551142  การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

3 
3 
1 
4 
4 
2 

202202  ความเป็นพลเมอืงและ 
            พลเมอืงโลก 
551122  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
             วิศวกร 1 
551123  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
551132  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
551202  วัสดวุิศวกรรม 

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 

213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค ์
            ทางวชิาการ 
551124  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
551133  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
551201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
551207  เทอรโ์มไดนามิกส ์
551209  กรรมวิธีการผลิตและปฏิบัติการการผลิต 

3 
 
1 
4 
4 
4 
2 

202203  มนุษย์กับสังคมและ 
            สิง่แวดลอ้ม 
551203  พลศาสตร์วิศวกรรม 
551204  วิศวกรรมไฟฟ้า 
551206  กลศาสตร์วัสด ุ
551340  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคา 
            ทรอนกิส์ 1 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
 
4 
4 
4 
1 
 
2 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 
            การพัฒนา 
551210  อุปกรณก์ระตุน้เชงิไฟฟ้า 
551211  การควบคุมรูปรา่ง การให้ขนาด 
            และพกิัดความเผือ่ของชิ้นงาน 
551304   การออกแบบเครื่องจักรกล 
551341  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคา 
             ทรอนิกส ์2 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
 
4 
4 
 
4 
1 
 
2 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

แผนการเรียนส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
551101 การเขียนแบบวิศวกรรม 
551102 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
551241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

3 
4 
4 
3 

551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
            วิศวกร 1 
551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
551242 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
           สือ่สาร 2 

4 
1 
 
4 
3 

551123 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
              วศิวกร 2 
551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
551202 วัสดุวิศวกรรม 

4 
1 
 
4 
4 

รวม 14 รวม 12 รวม 13 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
511111 เคมีส าหรับวิศวกร 
551112 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
551200 พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส ์
551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
551205 กรรมวิธีการผลิตและปฏิบัติการการผลิต 

4 
1 
2 
4 
4 

551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 
551206 กลศาสตร์วัสด ุ
551208 การควบคุมรูปร่างการให้ขนาด
และพิกดัความเผื่อของชิน้งาน 

4 
4 
4 
2 

551207 เทอร์โมไดนามกิส ์
551301  การออกแบบชิ้นส่วนเครือ่งจกัร 
551302 อุปกรณ์กระตุน้เชิงไฟฟ้า 
551340 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
          เมคคาทรอนกิส์ 1 

4 
4 
3 
1 

รวม 15 รวม 14 รวม 12 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
551303 การสั่นและแบบจ าลองระบบ 
551304 การออกแบบเครื่องจักรกล 
551306 ระบบอิเล็กทรอนกิส์  
551341 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
            เมคคาทรอนกิส์ 2 
551401 ต้นก าลังของไหล 

4 
4 
4 
1 
 
3 

551300 สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส ์
551305 การวัดและเครือ่งมอืวัด 
551309 การออกแบบระบบควบคุม 
551402 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร ์
551470 โครงงานทางวิศวกรรม 
            เมคคาทรอนกิส ์

1 
4 
4 
4 
4 

551307 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
551308 ระบบอัตโนมัตอิุตสาหกรรม 
551440 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
          เมคคาทรอนกิส์ 3 
วิชาเลือกบังคับ 

4 
4 
2 
 
4 

รวม 16 รวม 17 รวม 14 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
แผนการเรียนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

202108  การรู้ดิจทิัล 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ 
            การเรียนรู ้
213101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 
551111  เคมีส าหรับวิศวกร 
551130  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
551140  เขียนแบบวิศวกรรม 
551141   พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

2 
1 
 
3 
4 
4 
2 
1 

202201  ทักษะชีวิต 
213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 2 
551112  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
551121  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
551131  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
551142  การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

3 
3 
1 
4 
4 
2 

202202  ความเป็นพลเมอืงและ 
            พลเมอืงโลก 
551122  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
             วิศวกร 1 
551123  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
551132  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
551202  วัสดุวิศวกรรม 

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 

213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค ์
            ทางวชิาการ 
551124  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
551133  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
551201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
551207  เทอรโ์มไดนามิกส ์
551209  กรรมวิธีการผลิตและปฏิบัติการการผลิต 

3 
 
1 
4 
4 
4 
2 

202203  มนุษย์กับสังคมและ 
            สิง่แวดลอ้ม 
551203  พลศาสตร์วิศวกรรม 
551204  วิศวกรรมไฟฟ้า 
551206  กลศาสตร์วัสด ุ
551340  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคา 
            ทรอนกิส์ 1 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
 
4 
4 
4 
1 
 
2 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ 
            การพัฒนา 
551210  อุปกรณก์ระตุน้เชงิไฟฟ้า 
551211  การควบคุมรูปรา่ง การให้ขนาด 
            และพกิัดความเผือ่ของชิ้นงาน 
551304   การออกแบบเครื่องจักรกล 
551341  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคา 
             ทรอนิกส ์2 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
 
4 
4 
 
4 
1 
 
2 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

551241  ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 1 
551301  การออกแบบชิ้นส่วนเครือ่งจกัร 
551303  การสั่นและแบบจ าลองระบบ 
551305  การวัดและเครือ่งมอืวัด 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

3 
4 
4 
4 
2 

551242  ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 2 
551306  ระบบอิเล็กทรอนกิส ์
551309  การออกแบบระบบควบคุม 
551342  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 3 
551402  ระบบไมโครคอนโทรลเลอร ์
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

3 
4 
4 
1 
4 
2 

551308  ระบบอัตโนมตัิอุตสาหกรรม 
551311  ต้นก าลังของไหล 
551312  สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 
551343  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 4 
551470  โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส ์
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 

วิชาเลือกบังคับ (2) 4 551491  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (3) 4 
วิชาเลือกเสรี (1) 4   วิชาเลือกเสรี (2) 4 
551490  เตรียมสหกิจศกึษา 1     

รวม 9 รวม 8 รวม 8 
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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  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ) 

           ชื่อย่อ    : วศ.บ. (วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   : Bachelor of Engineering (Material Innovation and Design 
            ชื่อย่อ    : B.Eng. (Material Innovation and Design Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ เป็นสาขาวิชาท่ีมีบูรณการ จาก 3 ส่วน คือ วิศวกรรมเพื่อให้ให้เกิดนวัตกรรมทางด้าน
วัสดุ นวัตกรรมทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ การกระบวนการเรียนรู้เพื่อไปเป็นผู้ประกอบการ ดังน้ันจึงเน้นผลิตวิศวกรท่ีจะออกไปเป็น
ผู้ประกอบการด้วยตนเองเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้ละท้ิงลักษณะอาชีพของวิศวกร ส่วนใหญ่จบการศึกษาไป เพื่อไปเป็นวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม 
ดังน้ัน คุณลักษณะของวิศวกรท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว สามารถปฏิบัติงานได้ ในโรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี ใช้วัสดุ
ประเภท โลหะ เซรามิค และ พอลิเมอร์ เป็นวัตถุดิบหลัก ซ่ึงวิศวกรจะมีความสามารถในการ คัดเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้ังในแง่ การออกแบบ 
กระบวนการผลิต และ ต้นทุน ท่ีดีท่ีสุดส าหรับการผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยสามารถคิด และ วิเคราะห์ ความเกี่ยวโยง ตั้งแต่ การตลาด การจัดการองค์กร 
กระบวนการผลิตเชิงวิศวกรรม และ การจัดการด้านต้นทุน ดังน้ันสถานประกอบการ ท่ีต้องการผลิตสิ้นค้า ท่ีเริ่มตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไป
จนถึง ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต จึงเป็นสถานประกอบการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับวิศวกร ท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สาขาวิชา
วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ และ ท่ีส าคัญท่ีสุดคือ สถานประกอบการณ์ท่ีต้องการวิศวกรท่ีมีความสามารถในการสื่อสารทางด้าน
ภาษาสากล  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

551241  ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 1 
551301  การออกแบบชิ้นส่วนเครือ่งจกัร 
551303  การสั่นและแบบจ าลองระบบ 
551305  การวัดและเครือ่งมอืวัด 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

3 
4 
4 
4 
2 

551242  ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 2 
551306  ระบบอิเล็กทรอนกิส ์
551309  การออกแบบระบบควบคุม 
551342  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 3 
551402  ระบบไมโครคอนโทรลเลอร ์
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

3 
4 
4 
1 
4 
2 

551308  ระบบอัตโนมตัิอุตสาหกรรม 
551311  ต้นก าลังของไหล 
551312  สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 
551343  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 4 
551470  โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส ์
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 

วิชาเลือกบังคับ (2) 4 551491  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (3) 4 
วิชาเลือกเสรี (1) 4   วิชาเลือกเสรี (2) 4 
551490  เตรียมสหกิจศกึษา 1     

รวม 9 รวม 8 รวม 8 

 

391 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

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  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ) 

           ชื่อย่อ    : วศ.บ. (วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   : Bachelor of Engineering (Material Innovation and Design 
            ชื่อย่อ    : B.Eng. (Material Innovation and Design Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ เป็นสาขาวิชาท่ีมีบูรณการ จาก 3 ส่วน คือ วิศวกรรมเพื่อให้ให้เกิดนวัตกรรมทางด้าน
วัสดุ นวัตกรรมทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ การกระบวนการเรียนรู้เพื่อไปเป็นผู้ประกอบการ ดังน้ันจึงเน้นผลิตวิศวกรท่ีจะออกไปเป็น
ผู้ประกอบการด้วยตนเองเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้ละท้ิงลักษณะอาชีพของวิศวกร ส่วนใหญ่จบการศึกษาไป เพื่อไปเป็นวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม 
ดังน้ัน คุณลักษณะของวิศวกรท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว สามารถปฏิบัติงานได้ ในโรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี ใช้วัสดุ
ประเภท โลหะ เซรามิค และ พอลิเมอร์ เป็นวัตถุดิบหลัก ซ่ึงวิศวกรจะมีความสามารถในการ คัดเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้ังในแง่ การออกแบบ 
กระบวนการผลิต และ ต้นทุน ท่ีดีท่ีสุดส าหรับการผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยสามารถคิด และ วิเคราะห์ ความเกี่ยวโยง ตั้งแต่ การตลาด การจัดการองค์กร 
กระบวนการผลิตเชิงวิศวกรรม และ การจัดการด้านต้นทุน ดังน้ันสถานประกอบการ ท่ีต้องการผลิตสิ้นค้า ท่ีเริ่มตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไป
จนถึง ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต จึงเป็นสถานประกอบการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับวิศวกร ท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สาขาวิชา
วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ และ ท่ีส าคัญท่ีสุดคือ สถานประกอบการณ์ท่ีต้องการวิศวกรท่ีมีความสามารถในการส่ือสารทางด้าน
ภาษาสากล  
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุและการออกแบบ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจยุค “ประเทศไทย 4.0” โดยได้ออกแบบ
หลักสูตรจะเน้นการสร้างบัณฑิตท่ีกล้าคิดแบบนอกกรอบ มีแนวคิดท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง และ สร้างบัณฑิตจะต้องมีเป้าหมาย
เฉพาะตนในการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพ เป็นวิศวกรนักออกแบบ (Engineering Design Minded) และ มีสุนทรีภาพในการออกแบบ 
(Emotional Design Minded) ดังน้ัน โดยโครงสร้างของหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุและการออกแบบ จะมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
การใช้ภาษาสากลในการสื่อสาร พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงทฤษฏี พื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนพื้นฐานทางวิศวกรรม และ วิชาเฉพาะสาขาวิชา ท่ีเน้น เป็น 3 กลุ่มหลัก พื้นฐานทางด้านวัสดุ และกระบวนการ
ขึ้นรูปวัสดุ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และ การออกแบบเชิงศิลปกรรม และ ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนเฉพาะกลุ่มท่ีมีความ
ต้องการ เป็นเจ้าของกิจการ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ วิธีคิดในการด าเนินกิจการของตัวเอง และเข้ าใจวิธีของผู้ประกอบการ โดยในแต่ละรายวิชา 
โดยเฉพาะรายวิชาหลักของหลักสูตร ได้ออกแบบให้มีกระบวนการเรียนการสอน และ  การจัดการเรียนการสอน แบบ “การชี้แนะ” โดยผู้สอน 
(Mentoring) และ เป็นการเรียนรู้จากปัญหา หรือ ความคิด (Problem Based Learning) 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 -  มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 
 -  มีความใฝ่รู้ และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ 
 -  เป็นผู้ท่ีกล้าคิดท่ีแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
 -  มีความต้องการท่ีจะเป็นผู้ประกอบด้วยตนเอง 
 -  มีความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง และ มุ่งมั่น  

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    189    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15   หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา 15   หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  40 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  31  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางด้านวิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุ  29  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  8 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางด้านผู้ประกอบการ  9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 6  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาโครงงานและการประกอบกิจการ     6    หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 งานภาคอุตสาหกรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินค้า ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ 
โลหะ เซรามิค พอลิเมอร์ และ วัสดุผสมผสานชนิดใหม่ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยสามารถ
ประกอบวิชาชีพได้หลายต าแหน่งงาน เช่น  วิศวกรออกแบบการผลิต (Manufacturing Design Engineers) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 
(Process Engineers) วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control / Quality Assurance Engineers) วิศวกรออกแบบ (Design Engineers) และ 
วิศวกรประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Engineers) 

 งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจได้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการผลิต เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น 

 งานวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์นักวิชาการนักวิจัย วิศวกร ในสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 ผู้ประกอบการ/นักลงทุน ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถไปด าเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักของหลักสูตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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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ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุและการออกแบบ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจยุค “ประเทศไทย 4.0” โดยได้ออกแบบ
หลักสูตรจะเน้นการสร้างบัณฑิตท่ีกล้าคิดแบบนอกกรอบ มีแนวคิดท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง และ สร้างบัณฑิตจะต้องมีเป้าหมาย
เฉพาะตนในการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพ เป็นวิศวกรนักออกแบบ (Engineering Design Minded) และ มีสุนทรีภาพในการออกแบบ 
(Emotional Design Minded) ดังน้ัน โดยโครงสร้างของหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุและการออกแบบ จะมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
การใช้ภาษาสากลในการส่ือสาร พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงทฤษฏี พื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนพื้นฐานทางวิศวกรรม และ วิชาเฉพาะสาขาวิชา ท่ีเน้น เป็น 3 กลุ่มหลัก พื้นฐานทางด้านวัสดุ และกระบวนการ
ขึ้นรูปวัสดุ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และ การออกแบบเชิงศิลปกรรม และ ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนเฉพาะกลุ่มท่ีมีความ
ต้องการ เป็นเจ้าของกิจการ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ วิธีคิดในการด าเนินกิจการของตัวเอง และเข้ าใจวิธีของผู้ประกอบการ โดยในแต่ละรายวิชา 
โดยเฉพาะรายวิชาหลักของหลักสูตร ได้ออกแบบให้มีกระบวนการเรียนการสอน และ  การจัดการเรียนการสอน แบบ “การชี้แนะ” โดยผู้สอน 
(Mentoring) และ เป็นการเรียนรู้จากปัญหา หรือ ความคิด (Problem Based Learning) 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 -  มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 
 -  มีความใฝ่รู้ และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ 
 -  เป็นผู้ท่ีกล้าคิดท่ีแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
 -  มีความต้องการท่ีจะเป็นผู้ประกอบด้วยตนเอง 
 -  มีความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง และ มุ่งมั่น  

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    189    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15   หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา 15   หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  40 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  31  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางด้านวิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุ  29  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  8 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางด้านผู้ประกอบการ  9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 6  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาโครงงานและการประกอบกิจการ     6    หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 งานภาคอุตสาหกรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินค้า ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ 
โลหะ เซรามิค พอลิเมอร์ และ วัสดุผสมผสานชนิดใหม่ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยสามารถ
ประกอบวิชาชีพได้หลายต าแหน่งงาน เช่น  วิศวกรออกแบบการผลิต (Manufacturing Design Engineers) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 
(Process Engineers) วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control / Quality Assurance Engineers) วิศวกรออกแบบ (Design Engineers) และ 
วิศวกรประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Engineers) 

 งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจได้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการผลิต เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น 

 งานวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์นักวิชาการนักวิจัย วิศวกร ในสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 ผู้ประกอบการ/นักลงทุน ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถไปด าเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักของหลักสูตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสด ุ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
103101 แคลคูลัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้        
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

2 
1 
3 
2 

202201 ทักษะชีวิต  
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

3 
3 
2 
 

202203 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก      
531100  วัสดุวิศวกรรม  
535100  ทักษะการปฏิบัติงานวิศวกรรม 

3 
2 
1 

รวม 17 รวม 17 รวม 15 
ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

103211 วิธีของสมการเชิงอนุพันธ์   
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
581201 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ 
           วิศวกรวัสดุ 
581210 หลักพื้นฐานทางวัสดุในการ 
           ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 

3 
4 
4 
3 
 
2 
 
2 

530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
581202 แบบจ าลองและการสร้าง 
           แบบจ าลองส าหรับวิศวกรวัสดุ 
581203 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรวัสดุ 
581231 คุณสมบัติวัสดุและการทดสอบ 1 
581342 นวัตกรรมและการออกแบบ 
           ส าหรับวิศวกร 

4 
1 
4 
 
3 
4 
2 

581212 วิศวกรรมกระแสวิทยา 
581211 เทอร์โมไดนามิกและการ 
           ถ่ายโอนความร้อนส าหรับ 
           วิศวกรวัสดุ 
581232 คุณสมบัติวัสดุและการทดสอบ 2 
581233 การข้ึนรูปวัสดุ 1 
581261 การศึกษาการออกแบบ 
           ระดับข้ันต้น 
581341 สมการการออกแบบส าหรับวิศวกร 

4 
3 
 
 
4 
4 
1 
 
2 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
           ทางวิชาการ 
581234 การข้ึนรูปวัสดุ 2 
581343 การคัดเลือกวัสดุส าหรับการ 
           ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
581345 การออกแบบอีโคส าหรับวิศวกร 
581351 การจัดการนวัตกรรม  
ศึกษาทั่วไป (1) 
 

3 
 
4 
4 
 
3 
3 
2 
 
 

581236 ตัวตรวจวัดและระบบการควบคุม  
581238 วิศวกรรมวัสดุเส้นใยเสริมแรง 
581344 การออกแบบแม่พิมพ์ 
581346 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับวิศวกร         
581353 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 
           ประเมินมูลค่าโครงการ 
  

4 
3 
4 
3 
3 
 

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
           วัตถุประสงค์เฉพาะ 
581352 หลักการประกอบกิจการ 
           ส าหรับวิศวกร            
581354 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
           และการขนส่งสินค้า            
581361 การศึกษาการออกแบบ 
           ระดับข้ันกลาง 
เลือกบังคับ  
เลือกบังคับ 
ศึกษาทั่วไป (2) 

3 
 
3 
 
3 
 
1 
 
3 
3 
2 

รวม 19 รวม 17 Total 18 
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ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
581235 กระบวนการควบคุมเชิงสถิติ 
           ส าหรับวิศวกรวัสดุ 
581237 วิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุ 
581495 เตรียมสหกิจศึกษา 
เลือกเสรี  
ศึกษาทั่วไป (3) 

3 
3 
3 
 
3 
1 
3 
2 

581496 สหกิจศึกษา 1  
 
 

8 
 

581461 โครงงานนวัตกรรมและ 
           การออกแบบวัสดุ  หรือ  
581462 โครงงานนวัตกรรมและการ 
           ออกแบบผู้ประกอบการเริ่มต้น     
ศึกษาทั่วไป (4)                       

4 
 

(4) 
 
2 

รวม 18 รวม 8 รวม 6/(4) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  189  หน่วยกิต 
 

Year 1st Trimester Cr. 2nd Trimester Cr. 3rd Trimester Cr. 

Fre
sh

ma
n 

102111 Fundamental Chemistry I 4 103102 Calculus II 4 103105 Calculus III 4 
102112 Fundamental Chemistry Lab I 1 105101 Physics I 4 105102 Physics II 4 
103101 Calculus I 
202108 Digital Literacy 
202109 Use of Application Programs 
           for Learning 
213101 English for Communication I 
585101 Engineering Graphics I  

4 
2 
1 
 
3 
2 

105191 Physics Lab I 
202201 Life Skills 
213102 English for Communication II 
523102 Computer Programming  
 

1 
3 
3 
2 

105192 Physics Lab II 
202203 Citizenship and Global 
           Citizens 
531100 Engineering Materials  
535100 Basic Engineering Skill 
 

1 
3 
 
2 
1 
 

 Total 17 Total 17 Total 15 

So
ph

om
ore

 

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 
 

3 
 
4 
4 
3 
 
2 
 
2 

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 

4 
1 
4 
 
3 
 
4 
 
2 
 

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 

4 
3 
 
 
4 
 
4 
1 
2 
 

 Total 18 Total 18 Total 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสด ุ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
103101 แคลคูลัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้        
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

2 
1 
3 
2 

202201 ทักษะชีวิต  
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

3 
3 
2 
 

202203 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก      
531100  วัสดุวิศวกรรม  
535100  ทักษะการปฏิบัติงานวิศวกรรม 

3 
2 
1 

รวม 17 รวม 17 รวม 15 
ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

103211 วิธีของสมการเชิงอนุพันธ์   
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
581201 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ 
           วิศวกรวัสดุ 
581210 หลักพื้นฐานทางวัสดุในการ 
           ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 

3 
4 
4 
3 
 
2 
 
2 

530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
581202 แบบจ าลองและการสร้าง 
           แบบจ าลองส าหรับวิศวกรวัสดุ 
581203 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรวัสดุ 
581231 คุณสมบัติวัสดุและการทดสอบ 1 
581342 นวัตกรรมและการออกแบบ 
           ส าหรับวิศวกร 

4 
1 
4 
 
3 
4 
2 

581212 วิศวกรรมกระแสวิทยา 
581211 เทอร์โมไดนามิกและการ 
           ถ่ายโอนความร้อนส าหรับ 
           วิศวกรวัสดุ 
581232 คุณสมบัติวัสดุและการทดสอบ 2 
581233 การข้ึนรูปวัสดุ 1 
581261 การศึกษาการออกแบบ 
           ระดับข้ันต้น 
581341 สมการการออกแบบส าหรับวิศวกร 

4 
3 
 
 
4 
4 
1 
 
2 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
           ทางวิชาการ 
581234 การข้ึนรูปวัสดุ 2 
581343 การคัดเลือกวัสดุส าหรับการ 
           ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
581345 การออกแบบอีโคส าหรับวิศวกร 
581351 การจัดการนวัตกรรม  
ศึกษาทั่วไป (1) 
 

3 
 
4 
4 
 
3 
3 
2 
 
 

581236 ตัวตรวจวัดและระบบการควบคุม  
581238 วิศวกรรมวัสดุเส้นใยเสริมแรง 
581344 การออกแบบแม่พิมพ์ 
581346 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับวิศวกร         
581353 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 
           ประเมินมูลค่าโครงการ 
  

4 
3 
4 
3 
3 
 

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
           วัตถุประสงค์เฉพาะ 
581352 หลักการประกอบกิจการ 
           ส าหรับวิศวกร            
581354 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
           และการขนส่งสินค้า            
581361 การศึกษาการออกแบบ 
           ระดับข้ันกลาง 
เลือกบังคับ  
เลือกบังคับ 
ศึกษาทั่วไป (2) 

3 
 
3 
 
3 
 
1 
 
3 
3 
2 

รวม 19 รวม 17 Total 18 
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ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
581235 กระบวนการควบคุมเชิงสถิติ 
           ส าหรับวิศวกรวัสดุ 
581237 วิศวกรรมนวัตกรรมวัสดุ 
581495 เตรียมสหกิจศึกษา 
เลือกเสรี  
ศึกษาทั่วไป (3) 

3 
3 
3 
 
3 
1 
3 
2 

581496 สหกิจศึกษา 1  
 
 

8 
 

581461 โครงงานนวัตกรรมและ 
           การออกแบบวัสดุ  หรือ  
581462 โครงงานนวัตกรรมและการ 
           ออกแบบผู้ประกอบการเริ่มต้น     
ศึกษาทั่วไป (4)                       

4 
 

(4) 
 
2 

รวม 18 รวม 8 รวม 6/(4) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  189  หน่วยกิต 
 

Year 1st Trimester Cr. 2nd Trimester Cr. 3rd Trimester Cr. 

Fre
sh

ma
n 

102111 Fundamental Chemistry I 4 103102 Calculus II 4 103105 Calculus III 4 
102112 Fundamental Chemistry Lab I 1 105101 Physics I 4 105102 Physics II 4 
103101 Calculus I 
202108 Digital Literacy 
202109 Use of Application Programs 
           for Learning 
213101 English for Communication I 
585101 Engineering Graphics I  

4 
2 
1 
 
3 
2 

105191 Physics Lab I 
202201 Life Skills 
213102 English for Communication II 
523102 Computer Programming  
 

1 
3 
3 
2 

105192 Physics Lab II 
202203 Citizenship and Global 
           Citizens 
531100 Engineering Materials  
535100 Basic Engineering Skill 
 

1 
3 
 
2 
1 
 

 Total 17 Total 17 Total 15 

So
ph

om
ore

 

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 
 

3 
 
4 
4 
3 
 
2 
 
2 

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 

4 
1 
4 
 
3 
 
4 
 
2 
 

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 

4 
3 
 
 
4 
 
4 
1 
2 
 

 Total 18 Total 18 Total 18 



396 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

Year 1st Trimester Cr. 2nd Trimester Cr. 3rd Trimester Cr. 
Ju

nio
r 

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) 

3 
 
4 
4 
 
3 
3 
2 

 
 

581236 Sensors and Control  Systems  
581238 Fiber Reinforced Material 
           Engineering 
581344 Mold Design 
581346 Product Design for Engineers         
581353 Project Feasibility Analysis 
           and Valuation 
 

4 
3 
 
4 
3 
3 

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) 

3 
 
3 
 
3 
 
1 
3 
3 
2 

 Total 19 Total 17 Total 18 

Se
nio

r 

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) 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
1 
3 
2 

581496 Cooperative Education I 
 
 

8 
 

581461 Material Innovation  
           and Design Project or  
581462  Innovation and  
            Design Start Up  
            Project 
General Education (4) 
 

4 
 
 

(4) 
 
 
2 

 Total 18 Total 8 Total 6/(4) 
Total Credit 189 Credits 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Petrochemical and Polymer Engineering (International Program)   
 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) 
                  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) 
ภาษาอังกฤษ  ชือ่เต็ม  :  Bachelor of Engineering (Petrochemical and Polymer Engineering) 
                  ชื่อย่อ   :  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 
 หลักสูตรมีโครงสร้างท่ีเน้นท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ความรู้เฉพาะทางของวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ได้แก่  พื้นฐานปิโตรเคมี กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ในโรงงานระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ตั้งแต่ต้นน้้าถึงการใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมระดับปลายน้้า การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การตรวจสอบสมบัติและควบคุม
คุณภาพรวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก ยาง  คอมโพสิท เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปลายน้้าต่างๆ เช่น อุตสาหกรร ม
ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เส้นใยและสิ่งทอ สี กาวและสารเคลือบผิว พลาสติกชีวภาพ
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Year 1st Trimester Cr. 2nd Trimester Cr. 3rd Trimester Cr. 

Ju
nio

r 

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) 

3 
 
4 
4 
 
3 
3 
2 

 
 

581236 Sensors and Control  Systems  
581238 Fiber Reinforced Material 
           Engineering 
581344 Mold Design 
581346 Product Design for Engineers         
581353 Project Feasibility Analysis 
           and Valuation 
 

4 
3 
 
4 
3 
3 

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) 

3 
 
3 
 
3 
 
1 
3 
3 
2 

 Total 19 Total 17 Total 18 

Se
nio

r 

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) 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
1 
3 
2 

581496 Cooperative Education I 
 
 

8 
 

581461 Material Innovation  
           and Design Project or  
581462  Innovation and  
            Design Start Up  
            Project 
General Education (4) 
 

4 
 
 

(4) 
 
 
2 

 Total 18 Total 8 Total 6/(4) 
Total Credit 189 Credits 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Petrochemical and Polymer Engineering (International Program)   
 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) 
                  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Petrochemical and Polymer Engineering) 
                  ชื่อย่อ   :  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 
 หลักสูตรมีโครงสร้างท่ีเน้นท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ความรู้เฉพาะทางของวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ได้แก่  พื้นฐานปิโตรเคมี กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ในโรงงานระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ตั้งแต่ต้นน้้าถึงการใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมระดับปลายน้้า การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การตรวจสอบสมบัติและควบคุม
คุณภาพรวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก ยาง  คอมโพสิท เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปลายน้้าต่างๆ เช่น อุตสาหกรร ม
ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เส้นใยและส่ิงทอ สี กาวและสารเคลือบผิว พลาสติกชีวภาพ
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และพลาสติกทางการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตั้งแต่ระดับกลางน้้าไปถึงปลายน้้า โดยมีความสามารถ
ในการขึ้นรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ได้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี   รวมท้ังรายวิชาเลือกด้านอุตสาหการ ด้านวิศวกรรมเคมี 
และด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ท่ีหลากหลาย รองรับตามความสนใจของนักศึกษาและครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีและพอลิเมอร์    มีการสร้างเสริมประสบการณ์การท้างานจริงในวิชาชีพให้แก่บัณฑิตผ่านทางรายวิชาสหกิจศึกษา ท้ังน้ี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการวิศวกรด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและนอกประเทศซ่ึงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังนโยบาย
ของรัฐบาลในการผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี ให้เป็นอุตสาหกรรมหลักชั้นน้าท่ีสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา  
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 (ภาคผนวก) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 33 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 59 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 16 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สามารถประกอบอาชีพวิศวกรในสถานประกอบการ (บริษัท/โรงงาน) ใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระดับกลางน้้าถึงปลายน้้า และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 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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และพลาสติกทางการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตั้งแต่ระดับกลางน้้าไปถึงปลายน้้า โดยมีความสามารถ
ในการขึ้นรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ได้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี   รวมท้ังรายวิชาเลือกด้านอุตสาหการ ด้านวิศวกรรมเคมี 
และด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ท่ีหลากหลาย รองรับตามความสนใจของนักศึกษาและครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีและพอลิเมอร์    มีการสร้างเสริมประสบการณ์การท้างานจริงในวิชาชีพให้แก่บัณฑิตผ่านทางรายวิชาสหกิจศึกษา ท้ังน้ี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการวิศวกรด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและนอกประเทศซ่ึงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังนโยบาย
ของรัฐบาลในการผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี ให้เป็นอุตสาหกรรมหลักชั้นน้าท่ีสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา  
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 (ภาคผนวก) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 33 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 59 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 16 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สามารถประกอบอาชีพวิศวกรในสถานประกอบการ (บริษัท/โรงงาน) ใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระดับกลางน้้าถึงปลายน้้า และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 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) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111  เคมีพ้ืนฐาน 1 4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105  แคลคูลัส 3 4 
102112  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 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 531100  วัสดุวิศวกรรม 1 2 
213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 523102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 535100 ทักษะการปฏิบัติงานวิศวกรรม 1 
585101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 15 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102105 เคมีอินทรีย์ 
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
583100 วัสดุวิศวกรรม 2 
583201 เทคโนโลยีปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
1 
4 
2 
3 
2 
2 

582211  กลศาสตร์วัสดุ 1 
583202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ 
583203  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตร 
            เคมีและพอลิเมอร์ 
583204  หลักวิศวกรรมเคมี 
583205  ปฏิบัติการสังเคราะห์และ 
            ตรวจสอบพอลิเมอร์ 

4 
4 
4 
 
4 
1 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 
529292  วิศวกรรมไฟฟ้า 
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
583206 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
           ส้าหรับวิศวกรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
583207 การออกแบบการทดลองและการ 
            วิเคราะห์ข้อมูล 
585207  กลศาสตร์ของไหล 1 

3 
4 
1 
4 
 
3 
 
4 

   
รวม 17 รวม 17 รวม 17 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
533044  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
583301  โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 
583302 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติพอลิเมอร์ 
583303 กระแสวิทยาและกระบวนการข้ึนรูป 
           พอลิเมอร ์ 
583304 ปฏิบัติการข้ึนรูปพอลิเมอร์ 
583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

4 
4 
1 
3 
 
1 
4 
3 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 
           วิชาการ 
583306 การตรวจสอบพอลิเมอร์ 
583307 ตัวเร่งปฏิกิริยา 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกบังคับ (4)  

3 
 
3 
3 
3 
3 
4 

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
533045 การควบคุมคุภณภาพใน 
            อุตสาหกรรม 
583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย 
583309 ปฏิบัติอุปกรณ์เฉพาะหน่วย 
583310 สารเติมแต่งพอลิเมอร์ 
583311  สัมมนา 
วิชาเลือกบังคับ (5) 

3 
4 
 
4 
1 
3 
1 
3  

 
 
 

รวม 20 รวม 19 รวม 19 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน 
583401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเคมีและ 
            พอลิเมอร์ 
583495 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
3 
3 
 
1 
3 
2 

583496  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาเลือกเสรี (3) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

3 
2 
2 
2 

  
  
  
  
  

รวม 15 รวม 8 รวม 9 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111  เคมีพ้ืนฐาน 1 4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105  แคลคูลัส 3 4 
102112  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 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 531100  วัสดุวิศวกรรม 1 2 
213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 523102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 535100 ทักษะการปฏิบัติงานวิศวกรรม 1 
585101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 15 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102105 เคมีอินทรีย์ 
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
583100 วัสดุวิศวกรรม 2 
583201 เทคโนโลยีปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

3 
1 
4 
2 
3 
2 
2 

582211  กลศาสตร์วัสดุ 1 
583202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ 
583203  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตร 
            เคมีและพอลิเมอร์ 
583204  หลักวิศวกรรมเคมี 
583205  ปฏิบัติการสังเคราะห์และ 
            ตรวจสอบพอลิเมอร์ 

4 
4 
4 
 
4 
1 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 
529292  วิศวกรรมไฟฟ้า 
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
583206 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
           ส้าหรับวิศวกรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
583207 การออกแบบการทดลองและการ 
            วิเคราะห์ข้อมูล 
585207  กลศาสตร์ของไหล 1 

3 
4 
1 
4 
 
3 
 
4 

   
รวม 17 รวม 17 รวม 17 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
533044  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
583301  โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 
583302 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติพอลิเมอร์ 
583303 กระแสวิทยาและกระบวนการข้ึนรูป 
           พอลิเมอร์  
583304 ปฏิบัติการข้ึนรูปพอลิเมอร์ 
583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

4 
4 
1 
3 
 
1 
4 
3 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 
           วิชาการ 
583306 การตรวจสอบพอลิเมอร์ 
583307 ตัวเร่งปฏิกิริยา 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกบังคับ (4)  

3 
 
3 
3 
3 
3 
4 

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
533045 การควบคุมคุภณภาพใน 
            อุตสาหกรรม 
583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย 
583309 ปฏิบัติอุปกรณ์เฉพาะหน่วย 
583310 สารเติมแต่งพอลิเมอร์ 
583311  สัมมนา 
วิชาเลือกบังคับ (5) 

3 
4 
 
4 
1 
3 
1 
3  

 
 
 

รวม 20 รวม 19 รวม 19 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน 
583401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเคมีและ 
            พอลิเมอร์ 
583495 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

3 
3 
3 
 
1 
3 
2 

583496  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาเลือกเสรี (3) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

3 
2 
2 
2 

  
  
  
  
  

รวม 15 รวม 8 รวม 9 
 



402 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560) 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
  (International Program) 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
  ชื่อย่อ  :  B.Eng. (Mechanical Engineering) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
ออกแบบ ควบคุม และซ่อมบ ารุงระบบ อุปกรณ์  และกลไกต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เรือ 

อุตสาหกรรมน้ ามัน แท่นขุดเจาะ โรงกลั่น อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยางและโพลิเมอร์ การผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบ ารุง ออกแบบ
ระบบด้านการไหลและความร้อนต่างๆ เช่น ระบบท่อส่ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปั๊ม กังหัน คอมเพรสเซอร์ ระบบท าความร้อน/เย็น 
หม้อน้ า การเผาไหม้ ระบบต้นก าลัง การอบแห้งผลิตผล ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบนิวแมติกส์ โฮดรอลิกส์ ระบบควบคุมและ
เครื่องจักรช่วยในการผลิต อาทิ PLC, CNC, สายพานล าเลียง, หุ่นยนต์ แขนกล เครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
การสั่นสะเทือน วิเคราะห์และออกแบบด้านพลังงาน พลังงานทดแทน การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและตัวอาคาร ออกแบบระบบและ
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ ไบโอแมคานิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น  
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
ส่วนใหญ่เป็นวิชาค านวณเพื่อน าไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล  โดยวิชาพ้ืนฐานเน้นด้านฟิสิกส์และ

คณิตศาสตร์  กลศาสตร์ของแข็ง  กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการท างาน การ ออกแบบอุปกรณ์
และระบบต่าง ๆ ดังปรากฏในค าอธิบายลักษณะวิชาชีพข้างต้น 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
1. มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
2. มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    193    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 42 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  61 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  8 หน่วยกิต 

3.   หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.   หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
- วิศวกรเครื่องกล  
- วิศวกรพลังงาน 
- วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล 
- วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
- นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4252, 0-4422-4576  โทรสาร  0-4422-4555   
Website : www.me-sut.com 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560) 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
  (International Program) 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
  ชื่อย่อ  :  B.Eng. (Mechanical Engineering) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
ออกแบบ ควบคุม และซ่อมบ ารุงระบบ อุปกรณ์  และกลไกต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เรือ 

อุตสาหกรรมน้ ามัน แท่นขุดเจาะ โรงกลั่น อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยางและโพลิเมอร์ การผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบ ารุง ออกแบบ
ระบบด้านการไหลและความร้อนต่างๆ เช่น ระบบท่อส่ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปั๊ม กังหัน คอมเพรสเซอร์ ระบบท าความร้อน/เย็น 
หม้อน้ า การเผาไหม้ ระบบต้นก าลัง การอบแห้งผลิตผล ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบนิวแมติกส์ โฮดรอลิกส์ ระบบควบคุมและ
เครื่องจักรช่วยในการผลิต อาทิ PLC, CNC, สายพานล าเลียง, หุ่นยนต์ แขนกล เครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
การส่ันสะเทือน วิเคราะห์และออกแบบด้านพลังงาน พลังงานทดแทน การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและตัวอาคาร ออกแบบระบบและ
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ ไบโอแมคานิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น  
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
ส่วนใหญ่เป็นวิชาค านวณเพื่อน าไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล  โดยวิชาพ้ืนฐานเน้นด้านฟิสิกส์และ

คณิตศาสตร์  กลศาสตร์ของแข็ง  กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการท างาน การ ออกแบบอุปกรณ์
และระบบต่าง ๆ ดังปรากฏในค าอธิบายลักษณะวิชาชีพข้างต้น 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
1. มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
2. มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    193    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 42 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  61 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  8 หน่วยกิต 

3.   หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.   หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
- วิศวกรเครื่องกล  
- วิศวกรพลังงาน 
- วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล 
- วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
- นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  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 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์ 
           เพื่อการเรียนรู้ 
213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ  
           สื่อสาร 1 
585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1  
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
           สื่อสาร 2 
523102 การเขียนโปรแกรม 
           คอมพิวเตอร์  

4 
4 
1 
3 
3 

 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและ 
           พลเมืองโลก 
531100 วัสดุวิศวกรรม 1 
535100 ทักษะการปฏิบัติงาน 
           วิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
2 
1 

 

รวม 17 รวม 17 รวม 15 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือ  
           วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
533261 กรรมวิธีการผลิต 
533262   ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
583100 วัสดุวิศวกรรม 2 
585200 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
585201 คณิตศาสตร์ส าหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 1 

3 
 
4 
1 
4 
2 
1 
2 

202203 มนุษย์กับสังคมและ 
           สิ่งแวดล้อม 
581346 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
           ส าหรับวิศวกร 
585202 คณิตศาสตร์ส าหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 2 
585203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
585205  วิศวกรรมไฟฟ้า 1 

3 
 
3 
 
2 
 
4 
4 
3 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
           พัฒนา 
523202 การเขียนโปรแกรม  
           คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 
582211 กลศาสตร์วัสดุ 
585206 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 
585207 กลศาสตร์ของไหล 
585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 

3 
 
2 
 
4 
3 
4 
2 

รวม 17 รวม 19 รวม 18 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
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213204 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
           วัตถุประสงค์เฉพาะ 
585301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
585302 การถ่ายเทความร้อน 
585303 การออกแบบ 
           เครื่องจักรกล 1 
585340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1) 

3 
 
4 
4 
4 
 
1 
2 

581352 หลักการประกอบกิจการ 
           ส าหรับวิศวกร 
585304 การสั่นทางกล 
585305 การท าความเย็นและการ 
           ปรับอากาศ 
585306 การออกแบบ 
           เครื่องจักรกล 2 
585307 ระบบอัตโนมัติ 
           อุตสาหกรรม 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2) 

3 
 
4 
4 
 
3 
 
3 
 
2 

213305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
585308 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
585309 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
585310 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ 
           วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 1 
585311 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 
585341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 

3 
4 
4 
2 
 
3 
1 

รวม 18 รวม 19 รวม 17 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

585401 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ         
           วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2 
585440 ปฏิบัติการ            
           วิศวกรรมเครื่องกล 3 
585495 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาเลือกเสรี (1)   

2 
 
1 
 
1 
4 
4 
4 

585496 สหกิจศึกษา 1 8 585402 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
วิชาเลือกเสรี (2)   
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3) 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4) 

4 
4 
2 
2 

  
  
  
  
    

รวม 16 รวม 8 รวม 12 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  193  หน่วยกิต 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์ 
           เพื่อการเรียนรู้ 
213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ  
           สื่อสาร 1 
585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
2 
1 
 
3 
 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
105101 ฟิสิกส์ 1  
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
202201 ทักษะชีวิต 
213102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
           สื่อสาร 2 
523102 การเขียนโปรแกรม 
           คอมพิวเตอร์  

4 
4 
1 
3 
3 

 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและ 
           พลเมืองโลก 
531100 วัสดุวิศวกรรม 1 
535100 ทักษะการปฏิบัติงาน 
           วิศวกรรม 

4 
4 
1 
3 
 
2 
1 

 

รวม 17 รวม 17 รวม 15 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือ  
           วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
533261 กรรมวิธีการผลิต 
533262   ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
583100 วัสดุวิศวกรรม 2 
585200 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
585201 คณิตศาสตร์ส าหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 1 

3 
 
4 
1 
4 
2 
1 
2 

202203 มนุษย์กับสังคมและ 
           สิ่งแวดล้อม 
581346 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
           ส าหรับวิศวกร 
585202 คณิตศาสตร์ส าหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 2 
585203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
585205  วิศวกรรมไฟฟ้า 1 

3 
 
3 
 
2 
 
4 
4 
3 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
           พัฒนา 
523202 การเขียนโปรแกรม  
           คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 
582211 กลศาสตร์วัสดุ 
585206 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 
585207 กลศาสตร์ของไหล 
585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 

3 
 
2 
 
4 
3 
4 
2 

รวม 17 รวม 19 รวม 18 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
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213204 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
           วัตถุประสงค์เฉพาะ 
585301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
585302 การถ่ายเทความร้อน 
585303 การออกแบบ 
           เครื่องจักรกล 1 
585340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1) 

3 
 
4 
4 
4 
 
1 
2 

581352 หลักการประกอบกิจการ 
           ส าหรับวิศวกร 
585304 การสั่นทางกล 
585305 การท าความเย็นและการ 
           ปรับอากาศ 
585306 การออกแบบ 
           เครื่องจักรกล 2 
585307 ระบบอัตโนมัติ 
           อุตสาหกรรม 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2) 

3 
 
4 
4 
 
3 
 
3 
 
2 

213305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
585308 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
585309 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
585310 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ 
           วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 1 
585311 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 
585341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 

3 
4 
4 
2 
 
3 
1 

รวม 18 รวม 19 รวม 17 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

585401 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ         
           วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2 
585440 ปฏิบัติการ            
           วิศวกรรมเครื่องกล 3 
585495 เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาเลือกเสรี (1)   

2 
 
1 
 
1 
4 
4 
4 

585496 สหกิจศึกษา 1 8 585402 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
วิชาเลือกเสรี (2)   
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3) 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4) 

4 
4 
2 
2 

  
  
  
  
    

รวม 16 รวม 8 รวม 12 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  193  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
521214  สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและอาหาร 2(2-0-4) 
 (Engineering Properties of Agricultural and Food  
  Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของการก าหนดรูปทรงและขนาด สมบัติทางกล 
สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติเน้ือสัมผัส และสมบัติทาง
แสงของวัสดุอาหาร ความสัมพันธ์ของสมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ
อาหารกับกระบวนการแปรรูปวัสดุเกษตรและอาหาร 
 
521215 การถ่ายโอนมวล 2(2-0-4) 
 (Mass Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
  หลักการการถ่ายโอนมวล  การถ่ายโอนโมเลกุล กฎการ
แพร่ของ Fick และการถ่ายโอนมวลแบบการพามวล สมการอนุพันธ์
ส าหรับการถ่ายโอนมวล การแพร่ของโมเลกุลในสภาวะแบบคงตัว และ
แบบไม่คงตัว การถ่ายโอนมวลแบบการพามวล และอุปกรณ์การถ่าย
โอนมวล  
 
521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร 4(4-0-8) 
 (Theory of Agricultural Machines) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ข้อต่อเชื่อม การวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนท่ีใน
ลักษณะต่างๆ กลไกและเครื่องจักรกลพื้นฐาน การวิเคราะห์แรงสถิตย์
และแรงเฉื่อยในเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร แรงสั่นสะเทือนท่ี
เกิดขึ้นในเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร ล้อตุนก าลัง สมดุลของมวลท่ี
เคลื่อนท่ีแบบหมุนและเคลื่อนท่ีแบบชักกลับไปกลับมา 
 
521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 4(4-0-8) 
 (Agricultural Machinery Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

 หลักการออกแบบชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเกษตร การ
ออกแบบเครื่องจักรกลอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ สมบัติของวัสดุ การ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ความเค้นผสมและทฤษฏีความ
เสียหาย การวิเคราะห์ความเสียหายเนื่องจากความล้า เพลา แบริ่ง การ
ยึดต่อชิ้นงานเข้าด้วยกัน สปริง การส่งก าลังโดยสายพาน โซ่แบบลูกกลิ้ง 
และเฟือง โครงงานการออกแบบ 
 
521314 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  4(4-0-8) 
 (Automatic Control in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบพลศาสตร์ แผนผังบล็อกและแผนผังการไหลสัญญาณ การ
สนองตอบของระบบ เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองเชิง
ความถี่ของระบบ ระบบควบคุมในเครื่องจักรกลเกษตรและอาหารและ
วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร 
 
521316 การแช่แข็งและการเก็บรักษาด้วยความเย็น 4(4-0-8) 
 (Freezing and Cold Storage) 
วิชาบังคับก่อน : 521342 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร  
 พื้นฐานการท าความเย็น วัฏจักรการท าความเย็น  ระบบ
การท าความเย็น การอัดไอ การดูดซึม การอัดเจ๊ตไอน้ า การท าความ
เย็นแบบไครโอจินิค  องค์ประกอบของระบบท าความเย็น เครื่องอัดไอ 
เครื่องควบแน่น เครื่องท าระเหย หอคอยน้ า ท่อและอุปกรณ์ประกอบ 
ระบบควบคุม การค านวณภาระความเย็น ไซโครเมตริก การออกแบบ
ระบบท าความเย็น การออกแบบระบบท่อส่งลมเย็น การเก็บรักษา
ผลิตผลเกษตรด้วยความเย็น การแช่เย็นและแช่แข็งอาหาร  
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521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร  4(4-0-8) 
 (Agricultural Tractor Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตศาสตร์วิศวกรรม  
 ชนิดและโครงสร้างมูลฐานของรถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ 
ระบบถ่ายทอดก าลัง ระบบไฟฟ้า ระบบต่อพ่วง ระบบไฮดรอลิกส์ 
กลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์และจุดต่อพ่วง การทรงตัว ล้อและยาง 
เครื่องช่วยการฉุดลาก กลศาสตร์การขับ เคลื่ อนบนผิวดินและ
ยานพาหนะนอกถนนเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้งานรถ
แทรกเตอร์และการซ่อมบ ารุ ง เศรษฐศาสตร์ของการใช้งานรถ
แทรกเตอร์ หลักการออกแบบรถแทรกเตอร์ เทคโนโลยีของรถ
แทรกเตอร์เกษตร 
 
521327 วิศวกรรมดินและน  าทางการเกษตร 4(4-0-8) 
 (Agricultural Soil and Water Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ  
   530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 การก าเนิดดิน โครงสร้างดิน การจ าแนกประเภทของดิน
ทางวิศวกรรมเกษตร การซึมผ่านของน้ าในดิน พื้นฐานกลศาสตร์ของดิน 
ความสัมพันธ์ระหว่างดินและเครื่องจักรกลเกษตร หลักการชลประทาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ าและพืช ความต้องการใช้น้ าของพืช ระบบ
การให้น้ าแก่พืชแบบต่างๆ 
 
521337 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Industrial Plant Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การ
วิเคราะห์ท าเลท่ีตั้งโรงงาน การออกแบบแผนผังโรงงานอย่างเป็นระบบ 
แผนภาพการไหลของวัสดุอาหาร การเคลื่อนย้ายวัสดุ การวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคในการจัด
โกดังวัสดุ ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย 
(GMP) ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (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 งสถิติ  การใช้แผนภูมิควบคุม การวิ เคราะห์สมรรถภาพของ
กระบวนการ แผนชักตัวอย่างเพื่ อการยอมรับ การควบคุมและ
ตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ความเชื่อถือได้และการทดสอบอายุ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพ 
ระบบคุณภาพมาตรฐานสกล  
 
521341 การสั่นสะเทือนส าหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร     4(4-0-8) 
 (Vibrations for Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ธรรมชาติการสั่นสะเทือน ความถี่ธรรมชาติ ผลการแปลงฟู
เรียร์ ทฤษฎีการสั่นสะเทือนแบบอิสระและบังคับของระบบหน่ึงระดับ
ขั้นความเสรีและหลายระดับขั้นความเสรี การหมุนท่ีไม่สมดุล การควง
ของเพลา เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน การลดและการดูดซับการ
สั่นสะเทือน ระบบสั่นสะเทือนของระบบต่อเน่ือง การประยุกต์ทาง
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร การวิ เคราะห์การสั่นสะเทือนใน
เครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร ผลกระทบของการสั่นสะเทือนต่อวัสดุ
เกษตรและอาหาร  
 
521342  การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   4(4-0-8) 
           (Heat Transfer for Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 หลักการการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อน การพาความ
ร้อน การแผ่รังสี อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนจากการเดือดและการควบแน่น และการประยุกต์ใช้หลักการ
ถ่ายเทความร้อนในงานด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521343 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับ 4(4-0-8) 
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  
 (Computer-Aided Design for Agricultural and Food Engineering) 
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ค าอธิบายรายวิชา  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
521214  สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและอาหาร 2(2-0-4) 
 (Engineering Properties of Agricultural and Food  
  Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของการก าหนดรูปทรงและขนาด สมบัติทางกล 
สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติเน้ือสัมผัส และสมบัติทาง
แสงของวัสดุอาหาร ความสัมพันธ์ของสมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ
อาหารกับกระบวนการแปรรูปวัสดุเกษตรและอาหาร 
 
521215 การถ่ายโอนมวล 2(2-0-4) 
 (Mass Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
  หลักการการถ่ายโอนมวล  การถ่ายโอนโมเลกุล กฎการ
แพร่ของ Fick และการถ่ายโอนมวลแบบการพามวล สมการอนุพันธ์
ส าหรับการถ่ายโอนมวล การแพร่ของโมเลกุลในสภาวะแบบคงตัว และ
แบบไม่คงตัว การถ่ายโอนมวลแบบการพามวล และอุปกรณ์การถ่าย
โอนมวล  
 
521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร 4(4-0-8) 
 (Theory of Agricultural Machines) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ข้อต่อเชื่อม การวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนท่ีใน
ลักษณะต่างๆ กลไกและเครื่องจักรกลพื้นฐาน การวิเคราะห์แรงสถิตย์
และแรงเฉ่ือยในเคร่ืองจักรกลเกษตรและอาหาร แรงส่ันสะเทือนท่ี
เกิดขึ้นในเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร ล้อตุนก าลัง สมดุลของมวลท่ี
เคลื่อนท่ีแบบหมุนและเคลื่อนท่ีแบบชักกลับไปกลับมา 
 
521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 4(4-0-8) 
 (Agricultural Machinery Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

 หลักการออกแบบชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเกษตร การ
ออกแบบเครื่องจักรกลอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ สมบัติของวัสดุ การ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ความเค้นผสมและทฤษฏีความ
เสียหาย การวิเคราะห์ความเสียหายเนื่องจากความล้า เพลา แบริ่ง การ
ยึดต่อชิ้นงานเข้าด้วยกัน สปริง การส่งก าลังโดยสายพาน โซ่แบบลูกกลิ้ง 
และเฟือง โครงงานการออกแบบ 
 
521314 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  4(4-0-8) 
 (Automatic Control in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบพลศาสตร์ แผนผังบล็อกและแผนผังการไหลสัญญาณ การ
สนองตอบของระบบ เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองเชิง
ความถี่ของระบบ ระบบควบคุมในเครื่องจักรกลเกษตรและอาหารและ
วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร 
 
521316 การแช่แข็งและการเก็บรักษาด้วยความเย็น 4(4-0-8) 
 (Freezing and Cold Storage) 
วิชาบังคับก่อน : 521342 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร  
 พ้ืนฐานการท าความเย็น วัฏจักรการท าความเย็น  ระบบ
การท าความเย็น การอัดไอ การดูดซึม การอัดเจ๊ตไอน้ า การท าความ
เย็นแบบไครโอจินิค  องค์ประกอบของระบบท าความเย็น เครื่องอัดไอ 
เครื่องควบแน่น เครื่องท าระเหย หอคอยน้ า ท่อและอุปกรณ์ประกอบ 
ระบบควบคุม การค านวณภาระความเย็น ไซโครเมตริก การออกแบบ
ระบบท าความเย็น การออกแบบระบบท่อส่งลมเย็น การเก็บรักษา
ผลิตผลเกษตรด้วยความเย็น การแช่เย็นและแช่แข็งอาหาร  
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521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร  4(4-0-8) 
 (Agricultural Tractor Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตศาสตร์วิศวกรรม  
 ชนิดและโครงสร้างมูลฐานของรถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ 
ระบบถ่ายทอดก าลัง ระบบไฟฟ้า ระบบต่อพ่วง ระบบไฮดรอลิกส์ 
กลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์และจุดต่อพ่วง การทรงตัว ล้อและยาง 
เครื่องช่วยการฉุดลาก กลศาสตร์การขับ เคลื่ อนบนผิวดินและ
ยานพาหนะนอกถนนเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้ งานรถ
แทรกเตอร์และการซ่อมบ ารุง เศรษฐศาสตร์ของการใช้งานรถ
แทรกเตอร์ หลักการออกแบบรถแทรกเตอร์ เทคโนโลยีของรถ
แทรกเตอร์เกษตร 
 
521327 วิศวกรรมดินและน  าทางการเกษตร 4(4-0-8) 
 (Agricultural Soil and Water Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ  
   530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 การก าเนิดดิน โครงสร้างดิน การจ าแนกประเภทของดิน
ทางวิศวกรรมเกษตร การซึมผ่านของน้ าในดิน พื้นฐานกลศาสตร์ของดิน 
ความสัมพันธ์ระหว่างดินและเครื่องจักรกลเกษตร หลักการชลประทาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ าและพืช ความต้องการใช้น้ าของพืช ระบบ
การให้น้ าแก่พืชแบบต่างๆ 
 
521337 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Industrial Plant Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การ
วิเคราะห์ท าเลท่ีตั้งโรงงาน การออกแบบแผนผังโรงงานอย่างเป็นระบบ 
แผนภาพการไหลของวัสดุอาหาร การเคลื่อนย้ายวัสดุ การวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคในการจัด
โกดังวัสดุ ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย 
(GMP) ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (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 งสถิติ  การใช้แผนภูมิควบคุม การวิ เคราะห์สมรรถภาพของ
กระบวนการ แผนชักตัวอย่างเพื่ อการยอมรับ การควบคุมและ
ตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ความเชื่อถือได้และการทดสอบอายุ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพ 
ระบบคุณภาพมาตรฐานสกล  
 
521341 การสั่นสะเทือนส าหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร     4(4-0-8) 
 (Vibrations for Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ธรรมชาติการสั่นสะเทือน ความถี่ธรรมชาติ ผลการแปลงฟู
เรียร์ ทฤษฎีการสั่นสะเทือนแบบอิสระและบังคับของระบบหน่ึงระดับ
ขั้นความเสรีและหลายระดับขั้นความเสรี การหมุนท่ีไม่สมดุล การควง
ของเพลา เครื่องมือวัดการส่ันสะเทือน การลดและการดูดซับการ
สั่นสะเทือน ระบบสั่นสะเทือนของระบบต่อเน่ือง การประยุกต์ทาง
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร การวิ เคราะห์การสั่นสะเทือนใน
เครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร ผลกระทบของการส่ันสะเทือนต่อวัสดุ
เกษตรและอาหาร  
 
521342  การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   4(4-0-8) 
           (Heat Transfer for Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 หลักการการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อน การพาความ
ร้อน การแผ่รังสี อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนจากการเดือดและการควบแน่น และการประยุกต์ใช้หลักการ
ถ่ายเทความร้อนในงานด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521343 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับ 4(4-0-8) 
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  
 (Computer-Aided Design for Agricultural and Food Engineering) 
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วิชาบังคับก่อน : 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
 หลักพื้นฐานของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับช่วย
ออกแบบและวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างแบบจ าลองและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมในแบบต่างๆ 
อาทิเช่น การวิเคราะห์การเคลื่อนท่ีของกลไก การวิเคราะห์ความ
แข็งแรงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์การไหลและการถ่ายเท
ความร้อน   
 

521344  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 1(0-3-3) 
 (Agricultural and Food Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 หลักการศึกษาด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร การวัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบแรงดึง 
แรงบิด ความล้าของวัสดุ การวัดการไหลและความเร็วของของไหล การ
ทดสอบการน าและการพาความร้อน การวัดค่าความร้อน 
 

521351 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับระบบทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Internal Combustion Engine for Agricultural Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ก าลังท่ีใช้ในระบบการเกษตร   พื้นฐานของเครื่องยนต์
สันดาปภายใน เชื้อเพลิงและการเผาไหม้  ระบบการจุดระเบิด  วัฏจักร
อากาศและเชื้อเพลิงในอุดมคติ การอัดบรรจุอากาศและการกวาดล้างไอ
เสีย  การหล่อลื่นและการหล่อเย็น  สมรรถนะและการทดสอบ  การ
แก้ไขข้อขัดข้องและการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ท่ีใช้ในการเกษตร  
 
521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร 4(4-0-8) 
 (Agricultural Process Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525202  เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 สมดุลของมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร การไหลแบบนิวโตเนียน และแบบนอนนิวโตเนียน การ
วัดและควบคุมตัวแปรกระบวนการแปรรูป ไซโครเมตริก การแปรสภาพ
ด้วยความร้อนและความเย็น การลดขนาด และการคัดแยก 
 
521353 การออกแบบโรงเรือนเกษตรแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Agricultural Structure Design) 

วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1   
 หลักการทางภูมิสถาปัตย์ส าหรับโรงเรือนในฟาร์ม การ
วิเคราะห์โครงสร้างขั้นพื้นฐาน วัสดุก่อสร้าง การออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีใช้งานทางการเกษตร หลักการออกแบบโรงเรือนแบบบูรณา
การ  
 
521354 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2(2-0-4) 
 (Agricultural Machinery Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร    
 สมบัติทางกลของดินและพืชท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตร หลักการท างาน หลักการออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูก 
เครื่องมือดูแลบ ารุงรักษา เครื่องมือเก็บเกี่ยว หลักการทดสอบเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตร มาตรฐานเครื่องจักรกล
เกษตร เศรษฐศาสตร์และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตรเบื้องต้น 
 
521355 ปฏิบัติการวิศวกรรรมเครื่องจักรกลเกษตร  1(0-3-3)      
 (Agricultural Machinery Engineering Laboratory)      
วิชาบังคับก่อน : 521354 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หรือเรยีนควบคู่กัน 
 การฝึกปฏิบัติงานและการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ
ในด้านต่างๆ ของรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร        
 
521356  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 1(0-3-3) 
 (Agricultural Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 521351 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับระบบทาง 
     การเกษตร 
 การถอดประกอบและตรวจวิเคราะห์ระบบต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ทางการเกษตร การทดสอบหาก าลังของเครื่องยนต์ทาง
การเกษตร ปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ เครื่องจักรไอน้ า และ
ปฏิบัติการด้านระบบไฮดรอลิค  
 
521357 ปฏิบัติการวิศวกรรรมเกษตร 2  1(0-3-3)      
 (Agricultural Engineering Laboratory II)      
วิชาบังคับก่อน : 521327 วิศวกรรมดินและน้ าทางการเกษตร และ  
                     521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร 
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 การเจาะส ารวจดิน การหาความชื้นในดินและพิกัดอัตเต
อเบิร์ก การทดสอบการซึมผ่านของน้ าในดิน การทดสอบการบดอัดของ
ดิน การทดสอบแรงเฉือนในดินแบบโดยตรง สมบัติทางกายภาพ 
ความเร็วลอยตัว การลดขนาดและการคัดแยก การผสม การหา
ความชื้นวัสดุเกษตร  
 
521361 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเบื องต้น 2(2-0-4) 
 (Fundamentals of Food  
 Chemistry and Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 พื้นฐานทางเคมีอาหารเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ
อาหาร (น้ าและน้ าแข็ง คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน) การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารระหว่างกระบวนการแปรรูปและการ
เก็บรักษา แนวความคิดด้านจุลชีววิทยาทางอาหารเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ท่ี
มีความส าคัญต่ออาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ใน
อาหาร จุลินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเน่าเสีย จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคอาหาร
เป็นพิษ และการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
 
521362 ปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเบื องต้น1(0-3-3) 
 (Fundamentals of Food Chemistry and  
  Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 521361 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเบื้องต้น หรือ
เรียนควบคู่กัน 
 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีและเคมี
กายภาพขององค์ประกอบหลักของอาหาร (น้ า คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
และโปรตีน) เทคนิคการเจือจางอาหาร การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์
ในอาหาร ฤทธ์ิการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของเครื่องเทศ 
 
521363  หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6) 
 (Principles of Food Process Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 

 ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวพันกับการท างานของอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารเรื่องการบดลดขนาด การแยกอนุภาค
ทางกล การตกตะกอน การผสมของอาหารแข็ง และเหลว ฟลูอิไดเซชั่น 
การตกผลึก การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน การแปรรูปอาหารด้วย
หลักการเอกซ์ทรูชัน หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารท่ีใช้ความร้อน
และความเย็นครอบคลุมเรื่องหม้อต้มฆ่าเชื้อ การแช่เยือกแข็ง 
 
521364 หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2 3(3-0-6) 
 (Principles of Food Process Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวพันกับการท างานของอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารเรื่อง การระเหย การกลั่น การสกัด
ระหว่างของเหลวกับของเหลว การชะละลายของแข็งด้วยของเหลว การ
ดูดซับและการแลกเปล่ียนไอออน หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารท่ีไม่
ใช้ความร้อนโดยตรงครอบคลุมเรื่อง การแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง 
การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ คลื่นความถี่วิทยุ รังสีอินฟราเรด 
โอห์มิค 
 
521365 ระบบต้นก าลังในอุตสาหกรรมอาหาร 4(4-0-8) 
 (Power System in Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 521342 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร 
 หลักการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ของไอ
น้ า โรงจักรก าลังไอน้ า หลักการท างานและส่วนประกอบของหม้อต้มไอ
น้ า หม้อต้มน้ ามันร้อน ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบไอน้ า สมบัติทาง
กายภาพของเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ หลักการออกแบบหม้อต้มไอน้ า
และระบบไอน้ า การใช้งานและการบ ารุงรักษาหม้อต้มไอน้ า การ
อนุรักษ์พลั งงานในระบบไอน้ า มอ เตอร์ ไฟฟ้ าและหม้ อแปลง 
เศรษฐศาสตร์และการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร การ
ติดตามและตรวจประเมินการใช้พลังงานในโรงงาน การใช้งานระบบไอ
น้ าในอุตสาหกรรมอาหาร  
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วิชาบังคับก่อน : 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
 หลักพื้นฐานของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับช่วย
ออกแบบและวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างแบบจ าลองและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมในแบบต่างๆ 
อาทิเช่น การวิเคราะห์การเคลื่อนท่ีของกลไก การวิเคราะห์ความ
แข็งแรงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์การไหลและการถ่ายเท
ความร้อน   
 

521344  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 1(0-3-3) 
 (Agricultural and Food Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 หลักการศึกษาด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร การวัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบแรงดึง 
แรงบิด ความล้าของวัสดุ การวัดการไหลและความเร็วของของไหล การ
ทดสอบการน าและการพาความร้อน การวัดค่าความร้อน 
 

521351 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับระบบทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Internal Combustion Engine for Agricultural Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ก าลังท่ีใช้ในระบบการเกษตร   พื้นฐานของเครื่องยนต์
สันดาปภายใน เชื้อเพลิงและการเผาไหม้  ระบบการจุดระเบิด  วัฏจักร
อากาศและเชื้อเพลิงในอุดมคติ การอัดบรรจุอากาศและการกวาดล้างไอ
เสีย  การหล่อล่ืนและการหล่อเย็น  สมรรถนะและการทดสอบ  การ
แก้ไขข้อขัดข้องและการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ท่ีใช้ในการเกษตร  
 
521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร 4(4-0-8) 
 (Agricultural Process Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525202  เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 สมดุลของมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร การไหลแบบนิวโตเนียน และแบบนอนนิวโตเนียน การ
วัดและควบคุมตัวแปรกระบวนการแปรรูป ไซโครเมตริก การแปรสภาพ
ด้วยความร้อนและความเย็น การลดขนาด และการคัดแยก 
 
521353 การออกแบบโรงเรือนเกษตรแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Agricultural Structure Design) 

วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1   
 หลักการทางภูมิสถาปัตย์ส าหรับโรงเรือนในฟาร์ม การ
วิเคราะห์โครงสร้างขั้นพื้นฐาน วัสดุก่อสร้าง การออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีใช้งานทางการเกษตร หลักการออกแบบโรงเรือนแบบบูรณา
การ  
 
521354 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2(2-0-4) 
 (Agricultural Machinery Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร    
 สมบัติทางกลของดินและพืชท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตร หลักการท างาน หลักการออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูก 
เครื่องมือดูแลบ ารุงรักษา เครื่องมือเก็บเกี่ยว หลักการทดสอบเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตร มาตรฐานเครื่องจักรกล
เกษตร เศรษฐศาสตร์และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตรเบื้องต้น 
 
521355 ปฏิบัติการวิศวกรรรมเครื่องจักรกลเกษตร  1(0-3-3)      
 (Agricultural Machinery Engineering Laboratory)      
วิชาบังคับก่อน : 521354 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หรือเรยีนควบคู่กัน 
 การฝึกปฏิบัติงานและการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ
ในด้านต่างๆ ของรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร        
 
521356  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 1(0-3-3) 
 (Agricultural Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 521351 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับระบบทาง 
     การเกษตร 
 การถอดประกอบและตรวจวิเคราะห์ระบบต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ทางการเกษตร การทดสอบหาก าลังของเครื่องยนต์ทาง
การเกษตร ปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ เครื่องจักรไอน้ า และ
ปฏิบัติการด้านระบบไฮดรอลิค  
 
521357 ปฏิบัติการวิศวกรรรมเกษตร 2  1(0-3-3)      
 (Agricultural Engineering Laboratory II)      
วิชาบังคับก่อน : 521327 วิศวกรรมดินและน้ าทางการเกษตร และ  
                     521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร 
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 การเจาะส ารวจดิน การหาความช้ืนในดินและพิกัดอัตเต
อเบิร์ก การทดสอบการซึมผ่านของน้ าในดิน การทดสอบการบดอัดของ
ดิน การทดสอบแรงเฉือนในดินแบบโดยตรง สมบัติทางกายภาพ 
ความเร็วลอยตัว การลดขนาดและการคัดแยก การผสม การหา
ความชื้นวัสดุเกษตร  
 
521361 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเบื องต้น 2(2-0-4) 
 (Fundamentals of Food  
 Chemistry and Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 พื้นฐานทางเคมีอาหารเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ
อาหาร (น้ าและน้ าแข็ง คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน) การ
เปล่ียนแปลงทางเคมีของอาหารระหว่างกระบวนการแปรรูปและการ
เก็บรักษา แนวความคิดด้านจุลชีววิทยาทางอาหารเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ท่ี
มีความส าคัญต่ออาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ใน
อาหาร จุลินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเน่าเสีย จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคอาหาร
เป็นพิษ และการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
 
521362 ปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเบื องต้น1(0-3-3) 
 (Fundamentals of Food Chemistry and  
  Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 521361 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเบื้องต้น หรือ
เรียนควบคู่กัน 
 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีและเคมี
กายภาพขององค์ประกอบหลักของอาหาร (น้ า คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
และโปรตีน) เทคนิคการเจือจางอาหาร การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์
ในอาหาร ฤทธ์ิการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของเครื่องเทศ 
 
521363  หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6) 
 (Principles of Food Process Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 

 ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวพันกับการท างานของอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารเรื่องการบดลดขนาด การแยกอนุภาค
ทางกล การตกตะกอน การผสมของอาหารแข็ง และเหลว ฟลูอิไดเซชั่น 
การตกผลึก การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน การแปรรูปอาหารด้วย
หลักการเอกซ์ทรูชัน หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารท่ีใช้ความร้อน
และความเย็นครอบคลุมเรื่องหม้อต้มฆ่าเชื้อ การแช่เยือกแข็ง 
 
521364 หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2 3(3-0-6) 
 (Principles of Food Process Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวพันกับการท างานของอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารเรื่อง การระเหย การกล่ัน การสกัด
ระหว่างของเหลวกับของเหลว การชะละลายของแข็งด้วยของเหลว การ
ดูดซับและการแลกเปล่ียนไอออน หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารท่ีไม่
ใช้ความร้อนโดยตรงครอบคลุมเรื่อง การแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง 
การให้ความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟ คลื่นความถี่วิทยุ รังสีอินฟราเรด 
โอห์มิค 
 
521365 ระบบต้นก าลังในอุตสาหกรรมอาหาร 4(4-0-8) 
 (Power System in Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 521342 การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร 
 หลักการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ของไอ
น้ า โรงจักรก าลังไอน้ า หลักการท างานและส่วนประกอบของหม้อต้มไอ
น้ า หม้อต้มน้ ามันร้อน ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบไอน้ า สมบัติทาง
กายภาพของเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ หลักการออกแบบหม้อต้มไอน้ า
และระบบไอน้ า การใช้งานและการบ ารุงรักษาหม้อต้มไอน้ า การ
อนุรักษ์พลั งงานในระบบไอน้ า มอ เตอร์ ไฟฟ้ าและหม้ อแปลง 
เศรษฐศาสตร์และการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร การ
ติดตามและตรวจประเมินการใช้พลังงานในโรงงาน การใช้งานระบบไอ
น้ าในอุตสาหกรรมอาหาร  
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521366  ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-3) 
 (Food Process Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 หลักการท างานของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้แปรรูป
อาหารและการปรับค่าองค์ประกอบของเครื่องจักรกลอาหาร  การวัด
สมบัติทางกายภาพและความร้อนของอาหาร ความหนืดของอาหาร
เหลว เนื้อสัมผัส การระเหย  การอัดพอง การแช่แข็งและการละลาย 
 
521367  ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-3) 
 (Food Process Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 521366 ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 
 การท าแห้ง 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 ระบบเครื่องก าเนิดไอน้ า ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 
 
521413 โครงงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 2(0-6-6) 
 (Agricultural and Food Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  โครงงานท่ีน่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร 
 
521414  การออกแบบเครื่องมือล าเลียงวัสดุเกษตร 3 (3-0-6) 
 และอาหาร 
 (Agricultural and Food Materials  
 Handling Equipment Design) 
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  

 หลักการและเทคนิคการล าเลียงวัสดุเกษตรและอาหาร 
การออกแบบเครื่องมือล าเลียงแบบสายพาน โซ่ เกลียว กระพ้อ นิว
แมติค ลูกกลิ้ง และรางเขย่า  
 
521415   เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
 และอาหาร  
 (Fluid Machinery in Agricultural and Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 การจ าแนกและลักษณะของเครื่องสูบ เครื่องเป่า และเครื่อง
อัดในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การค านวณสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลของไหล การออกแบบระบบท่อส าหรับ
การจ่ายของไหลในท่อ การประยุกต์ใช้งานและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ของเครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521416 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  3(3-0-6) 
 (Agricultural and Food Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างต้นทุน
และหลักการบัญชี ค่าของเงินท่ีเปลี่ยนตามกาลเวลา การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร การหาอัตราผลตอบแทน การคิดค่าเส่ือมราคาและ
ภาษีเงินได้ การวิเคราะห์การทดแทนของทรัพย์สิน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
521417 การจัดการของเสียทางการเกษตรและ 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมอาหาร  
 (Waste Management in Agricultural and Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ปัญหาของเสียและภาวะมลพิษจากการผลิตทางการเกษตร
และอาหาร การวิเคราะห์ของเสีย วิธีบ าบัดขจัดของเสีย การบ าบัดของ
เสียท่ีเป็นของแข็ง ลักษณะของน้ าเสียจากการเกษตรและโรงงานอาหาร 
แหล่งท่ีมาของสิ่งมีพิษ ขีดจ ากัดความเป็นพิษของน้ าเสียท่ียอมรับ 
เทคนิคในการตรวจวัดน้ าเสีย วิธีก าจัดน้ าเสียขั้นแรกและขั้นท่ีสอง การ
ควบคุมภาวะความเป็นพิษของแหล่งน้ า 
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521418 การวัดและอุปกรณ์วัดทางวิศวกรรมเกษตร 3(2-3-7) 
 และอาหาร  
 (Measurement and Instrumentation in Agricultural 
and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
  หลักการวัดและระบบเครื่องมือวัดในงานทางวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ 
เครื่องมือวัด เซนเซอร์และทรานซ์ดิวเซอร์ทางอุตสาหกรรมส าหรับ
ระบบการวัดในแบบต่าง ๆ ระบบการเก็บวัดข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
การแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาลอก 
การปรับสภาพสัญญาณ การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยแลปวิว การ
ออกแบบระบบการวัดและการควบคุมอัตโนมัติด้วยแลปวิว 
 
521419  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 และอาหาร  
 (Applied Mathematics for Agricultural and Food 
Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ครอบคลุมเรื่อง รากของสมการแบบไม่เชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยโดยตรง
ให้กับสมการพีชคณิตเชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยแบบประมาณค่าของระบบ
สมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง วิธีหาค่าอิน
ติเกรตและอนุพันธ์เชิงตัวเลข  วิธีการแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
วิธีการหาค่าไอเกนและการแก้ปัญหาเรื่องบาวน์ดารี และโปรแกรม
คณิตศาสตร์ 
 
521421 ก าลังของของไหล  3(3-0-6) 
 (Fluid Power) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ก าลังของระบบไฮดรอลิค-นิวแมติก อุปกรณ์ไฮดรอลิค-นิว
แมติก สัญลักษณ์และการออกแบบวงจรของระบบท้ังสอง การประยุกต์ใช้

ระบบไฮดรอลิค-นิวแมติกส์ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  
การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบท้ังสอง   
 
521422 การยศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Ergonomics in Agricultural Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการท างานของมนุษย์ร่วมกับเครื่องจักรกลและ
สิ่งแวดล้อม การวัดขนาดและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การบังคับด้วย
มือและเท้า การยกและการหิ้ว การวางผังพื้นท่ีในการท างาน การรับรู้
การเห็น การได้ยิน กลิ่น รส และความรู้สึก ภาระและกระบวนการทาง
กายภาพ ภาระและกระบวนการทางจิตใจ การลดอันตรายในการ
ประกอบการเกษตรกรรม การประยุกต์หลักการทางการยศาสตร์ในการ
ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  
 
521423 การส ารวจทางการเกษตร 3(2-3-7) 
 (Agricultural Survey) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและพื้นฐานการส ารวจเบื้องต้น ค าจ ากัดความ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจ ค่าคลาดเคลื่อน และค่าความถูกต้องใน
ระดับชั้นงานส ารวจ การรังวัดโดยสังเขป การวัดระยะ กล้องระดับ งาน
ระดับ การท าระดับตามแนวยาวและแนวขวาง เส้นชั้นความสูง กล้อง
ส ารวจสถานีรวม การรังวัดมุม การท าวงรอบ การรังวัดพื้นท่ี ปริมาตร
ดินขุด-ดินถม การส ารวจและท าแผนท่ีฟาร์ม การระบุพิกัดต าแหน่งบน
พื้นโลกด้วยดาวเทียม 
 
521424 การออกแบบระบบชลประทาน 3(3-0-6) 
 (Irrigation System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 521327 วิศวกรรมดินและน้ าทางการเกษตร 
 การออกแบบการให้น้ าแก่พืช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การให้น้ าทางผิวดิน ใต้ดิน และระบบสปริงเกลอร์ การเลือกชนิด ขนาด 
ของท่อ การวางท่อ การเลือกชนิดและขนาดของปั๊มน้ า 
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521366  ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-3) 
 (Food Process Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 หลักการท างานของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้แปรรูป
อาหารและการปรับค่าองค์ประกอบของเครื่องจักรกลอาหาร  การวัด
สมบัติทางกายภาพและความร้อนของอาหาร ความหนืดของอาหาร
เหลว เนื้อสัมผัส การระเหย  การอัดพอง การแช่แข็งและการละลาย 
 
521367  ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-3) 
 (Food Process Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 521366 ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 
 การท าแห้ง 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 ระบบเครื่องก าเนิดไอน้ า ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 
 
521413 โครงงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 2(0-6-6) 
 (Agricultural and Food Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  โครงงานท่ีน่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร 
 
521414  การออกแบบเครื่องมือล าเลียงวัสดุเกษตร 3 (3-0-6) 
 และอาหาร 
 (Agricultural and Food Materials  
 Handling Equipment Design) 
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  

 หลักการและเทคนิคการล าเลียงวัสดุเกษตรและอาหาร 
การออกแบบเครื่องมือล าเลียงแบบสายพาน โซ่ เกลียว กระพ้อ นิว
แมติค ลูกกลิ้ง และรางเขย่า  
 
521415   เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
 และอาหาร  
 (Fluid Machinery in Agricultural and Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 การจ าแนกและลักษณะของเครื่องสูบ เครื่องเป่า และเครื่อง
อัดในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การค านวณสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลของไหล การออกแบบระบบท่อส าหรับ
การจ่ายของไหลในท่อ การประยุกต์ใช้งานและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ของเครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521416 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  3(3-0-6) 
 (Agricultural and Food Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างต้นทุน
และหลักการบัญชี ค่าของเงินท่ีเปลี่ยนตามกาลเวลา การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร การหาอัตราผลตอบแทน การคิดค่าเสื่อมราคาและ
ภาษีเงินได้ การวิเคราะห์การทดแทนของทรัพย์สิน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
521417 การจัดการของเสียทางการเกษตรและ 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมอาหาร  
 (Waste Management in Agricultural and Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ปัญหาของเสียและภาวะมลพิษจากการผลิตทางการเกษตร
และอาหาร การวิเคราะห์ของเสีย วิธีบ าบัดขจัดของเสีย การบ าบัดของ
เสียท่ีเป็นของแข็ง ลักษณะของน้ าเสียจากการเกษตรและโรงงานอาหาร 
แหล่งท่ีมาของสิ่งมีพิษ ขีดจ ากัดความเป็นพิษของน้ าเสียท่ียอมรับ 
เทคนิคในการตรวจวัดน้ าเสีย วิธีก าจัดน้ าเสียขั้นแรกและขั้นท่ีสอง การ
ควบคุมภาวะความเป็นพิษของแหล่งน้ า 
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521418 การวัดและอุปกรณ์วัดทางวิศวกรรมเกษตร 3(2-3-7) 
 และอาหาร  
 (Measurement and Instrumentation in Agricultural 
and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
  หลักการวัดและระบบเครื่องมือวัดในงานทางวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ 
เครื่องมือวัด เซนเซอร์และทรานซ์ดิวเซอร์ทางอุตสาหกรรมส าหรับ
ระบบการวัดในแบบต่าง ๆ ระบบการเก็บวัดข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
การแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาลอก 
การปรับสภาพสัญญาณ การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยแลปวิว การ
ออกแบบระบบการวัดและการควบคุมอัตโนมัติด้วยแลปวิว 
 
521419  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 และอาหาร  
 (Applied Mathematics for Agricultural and Food 
Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ครอบคลุมเรื่อง รากของสมการแบบไม่เชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยโดยตรง
ให้กับสมการพีชคณิตเชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยแบบประมาณค่าของระบบ
สมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง วิธีหาค่าอิน
ติเกรตและอนุพันธ์เชิงตัวเลข  วิธีการแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
วิธีการหาค่าไอเกนและการแก้ปัญหาเรื่องบาวน์ดารี และโปรแกรม
คณิตศาสตร์ 
 
521421 ก าลังของของไหล  3(3-0-6) 
 (Fluid Power) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ก าลังของระบบไฮดรอลิค-นิวแมติก อุปกรณ์ไฮดรอลิค-นิว
แมติก สัญลักษณ์และการออกแบบวงจรของระบบท้ังสอง การประยุกต์ใช้

ระบบไฮดรอลิค-นิวแมติกส์ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  
การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบท้ังสอง   
 
521422 การยศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Ergonomics in Agricultural Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการท างานของมนุษย์ร่วมกับเครื่องจักรกลและ
สิ่งแวดล้อม การวัดขนาดและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การบังคับด้วย
มือและเท้า การยกและการหิ้ว การวางผังพื้นท่ีในการท างาน การรับรู้
การเห็น การได้ยิน กลิ่น รส และความรู้สึก ภาระและกระบวนการทาง
กายภาพ ภาระและกระบวนการทางจิตใจ การลดอันตรายในการ
ประกอบการเกษตรกรรม การประยุกต์หลักการทางการยศาสตร์ในการ
ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  
 
521423 การส ารวจทางการเกษตร 3(2-3-7) 
 (Agricultural Survey) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและพื้นฐานการส ารวจเบื้องต้น ค าจ ากัดความ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจ ค่าคลาดเคลื่อน และค่าความถูกต้องใน
ระดับชั้นงานส ารวจ การรังวัดโดยสังเขป การวัดระยะ กล้องระดับ งาน
ระดับ การท าระดับตามแนวยาวและแนวขวาง เส้นชั้นความสูง กล้อง
ส ารวจสถานีรวม การรังวัดมุม การท าวงรอบ การรังวัดพื้นท่ี ปริมาตร
ดินขุด-ดินถม การส ารวจและท าแผนท่ีฟาร์ม การระบุพิกัดต าแหน่งบน
พื้นโลกด้วยดาวเทียม 
 
521424 การออกแบบระบบชลประทาน 3(3-0-6) 
 (Irrigation System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 521327 วิศวกรรมดินและน้ าทางการเกษตร 
 การออกแบบการให้น้ าแก่พืช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การให้น้ าทางผิวดิน ใต้ดิน และระบบสปริงเกลอร์ การเลือกชนิด ขนาด 
ของท่อ การวางท่อ การเลือกชนิดและขนาดของปั๊มน้ า 
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521425 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Environment Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 52520 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 หรือ 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 สัตว์และสิ่งแวดล้อม ความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร 
ความชื้นและผลท่ีมีต่อสัตว์ การถ่ายเทความร้อนและไอน้ าผ่านอาคาร 
การระบายอากาศในอาคาร ระบบการท าฟาร์มแบบผสมผสานของเสีย
จากสัตว์และพืช การใช้ประโยชน์จากของเสียของสัตว์และพืชส าหรับ
พัฒนาชนบท 
 
521426  วิศวกรรมโรงสีข้าว 3(3-0-6) 
 (Rice Mill Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร หรือ 
521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 คุณสมบัติทางกายภาพของข้าว การออกแบบระบบสีข้าว 
การออกแบบอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบโรงสีข้าว การท าความสะอาดและ
การสีข้าวเปลือก การแยกแกลบออกจากข้าวสาร การขัดขาวและขัดมัน
ข้าวสาร การคัดขนาดข้าวสาร การบรรจุถุง อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ
ข้าวสาร 
 
521427 การท าแห้งและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 3(3-0-6) 
 (Drying and Storage of Agricultural Products) 
วิชาบังคับก่อน : 521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร หรือ 
521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 ทฤษฎีการท าแห้ง  หลักการเคลื่อนท่ีของอากาศ การ
อบแห้ งผล เกษตรด้ ว ยลมร้อน  ก ารห าป ริม าณ ความชื้ น วั ส ดุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับอุณหภูมิ ปริมาณความชื้นสมดุล ชนิด
ของเครื่องอบแห้ง การออกแบบเครื่องท าแห้ง การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อบแห้งและประสิทธิภาพการอบแห้ง วิธีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 
 
521428 การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว 3(3-0-6) 
 (Design of Harvesting Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 

 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของผลิตผลเกษตรชนิดต่างๆ 
หลักการตัดต้นพืชและชนิดของใบมีดตัด หลักการโน้มต้นพืชและดึงต้น
พืช การล าเลียงต้นพืช การนวด ระบบการท าความสะอาดเมล็ดพืช 
เครื่องมือเก็บเกี่ยวเฉพาะอย่าง 
 
521429 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับ 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาล 
 (Agricultural Machinery Technology for  
 Cane and Sugar Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 521351 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับระบบทาง
การเกษตร 
 หลักการท างานของเครื่อ งจักรกลเกษตรในไร่อ้อย 
เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูก เครื่องมือบ ารุงรักษา และเครื่องมือ
เก็บเกี่ยว การค านวณเวลาและตารางการท างาน ระบบการหมุนเวียน
การใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย การวางแผนป้องกันเครื่องจักรกล
เกษตร หลักการท างานของเครื่องจักรกลในกระบวนผลิตน้ าตาล เครื่อง
หีบสกัดน้ าอ้อย เครื่องท าใสน้ าอ้อย เครื่องต้มระเหยน้ าอ้อย เครื่องต้ม
เค่ียวและตกผลึกน้ าตาล เครื่องปั่นและอบแห้งน้ าตาล 
 
521431 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับ 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  
 (Bioprocess Engineering for Agricultural  
 and Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก การใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ และ เอนไซม์ ในอุตสาหกรรม เกษตรและอาหาร 
กระบวนการหมัก การวิเคราะห์จลนพลศาสตร์ของการหมัก การ
ออกแบบถังหมัก การพัฒนากระบวนการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ผลพลอยได้จากกระบวนการหมัก 
 
521432 นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Bioproducts Innovation and Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 ความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กระบวนการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเชิงพานิชย์ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพต้นแบบ
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตสีเขียว การประเมินคุณภาพด้านประสาท
สัมผัสและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
 
521433 วิทยากระแสทางอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Rheology) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 หลักการเรื่องวิทยากระแสของอาหาร พื้นฐานการสร้าง
สมการคณิตศาสตร์อธิบายสมบัติทางวิทยากระแสของอาหาร เครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์สมบัติทางวิทยากระแสและกรรมวิธีการทดสอบ การ
จ าแนกประเภทของอาหารจากสมบัติทางวิทยากระแสของอาหาร 
ความส าคัญของวิทยากระแสของอาหารในกระบวนการไหลและการขึ้น
รูปหรือการเปลี่ยนรูปทรงของอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางวิทยากระแสของอาหารต่อปฏิกิริยาเคมีและ
ชีวเคมีอาหาร 
 
521434 วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม 3(3-0-6) 
 (Dairy Process Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521364 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 2  
 การประยุกต์หลักการแยกทางกลในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
นม การออกแบบเครื่องเหว่ียงแยก การกรองโดยละเอียดและเครื่องโฮ
โมจิไนซ์ การออกแบบกระบวนการให้ความร้อนแบบพาสเจอร์ไรซ์ สเต
อริไรซ์ และยูเอชที ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เครื่องมือผลิตเนย 
ไอศกรีม นมเปรี้ยว การล้างท าความสะอาดแบบไม่ต้องถอดอุปกรณ์
และการบรรจุผลิตภัณฑ์นม 
 
521435  วิศวกรรมการบรรจุอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Packaging Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ชนิดและสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยี
กระบวนการแปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ หลักการการท างาน

ของเครื่องจักรกลบรรจุอาหารเหลวและอาหารแข็ง  การวิเคราะห์กลไก
การท างานของเครื่องจักรกลบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและการวิเคราะห์
จลนศาสตร์ของระบบบรรจุ ระบบก าหนดปริมาณการบรรจุ ระบบ
ตรวจสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์   
 
521484 หัวข้อศึกษาชั นสูงทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521485 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3(2-3-7) 
 (Special Problem in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารระดับ
ปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน  
 
521495 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
521496  สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education I) 
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521425 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Environment Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 52520 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 หรือ 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 สัตว์และสิ่งแวดล้อม ความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร 
ความชื้นและผลท่ีมีต่อสัตว์ การถ่ายเทความร้อนและไอน้ าผ่านอาคาร 
การระบายอากาศในอาคาร ระบบการท าฟาร์มแบบผสมผสานของเสีย
จากสัตว์และพืช การใช้ประโยชน์จากของเสียของสัตว์และพืชส าหรับ
พัฒนาชนบท 
 
521426  วิศวกรรมโรงสีข้าว 3(3-0-6) 
 (Rice Mill Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร หรือ 
521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 คุณสมบัติทางกายภาพของข้าว การออกแบบระบบสีข้าว 
การออกแบบอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบโรงสีข้าว การท าความสะอาดและ
การสีข้าวเปลือก การแยกแกลบออกจากข้าวสาร การขัดขาวและขัดมัน
ข้าวสาร การคัดขนาดข้าวสาร การบรรจุถุง อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ
ข้าวสาร 
 
521427 การท าแห้งและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 3(3-0-6) 
 (Drying and Storage of Agricultural Products) 
วิชาบังคับก่อน : 521352 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร หรือ 
521363 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 ทฤษฎีการท าแห้ง  หลักการเคลื่อนท่ีของอากาศ การ
อบแห้ งผล เกษตรด้ ว ยลมร้อน  ก ารห าป ริม าณ ความชื้ น วั ส ดุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับอุณหภูมิ ปริมาณความชื้นสมดุล ชนิด
ของเคร่ืองอบแห้ง การออกแบบเคร่ืองท าแห้ง การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อบแห้งและประสิทธิภาพการอบแห้ง วิธีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 
 
521428 การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว 3(3-0-6) 
 (Design of Harvesting Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 

 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของผลิตผลเกษตรชนิดต่างๆ 
หลักการตัดต้นพืชและชนิดของใบมีดตัด หลักการโน้มต้นพืชและดึงต้น
พืช การล าเลียงต้นพืช การนวด ระบบการท าความสะอาดเมล็ดพืช 
เครื่องมือเก็บเกี่ยวเฉพาะอย่าง 
 
521429 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับ 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาล 
 (Agricultural Machinery Technology for  
 Cane and Sugar Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 521351 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับระบบทาง
การเกษตร 
 หลักการท างานของเค ร่ืองจักรกลเกษตรในไร่อ้อย 
เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูก เครื่องมือบ ารุงรักษา และเครื่องมือ
เก็บเกี่ยว การค านวณเวลาและตารางการท างาน ระบบการหมุนเวียน
การใช้เครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย การวางแผนป้องกันเครื่องจักรกล
เกษตร หลักการท างานของเครื่องจักรกลในกระบวนผลิตน้ าตาล เครื่อง
หีบสกัดน้ าอ้อย เครื่องท าใสน้ าอ้อย เครื่องต้มระเหยน้ าอ้อย เครื่องต้ม
เค่ียวและตกผลึกน้ าตาล เครื่องปั่นและอบแห้งน้ าตาล 
 
521431 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับ 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  
 (Bioprocess Engineering for Agricultural  
 and Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก การใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ และ เอนไซม์ ในอุตสาหกรรม เกษตรและอาหาร 
กระบวนการหมัก การวิเคราะห์จลนพลศาสตร์ของการหมัก การ
ออกแบบถังหมัก การพัฒนากระบวนการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ผลพลอยได้จากกระบวนการหมัก 
 
521432 นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Bioproducts Innovation and Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 ความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กระบวนการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเชิงพานิชย์ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพต้นแบบ
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตสีเขียว การประเมินคุณภาพด้านประสาท
สัมผัสและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
 
521433 วิทยากระแสทางอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Rheology) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 หลักการเรื่องวิทยากระแสของอาหาร พื้นฐานการสร้าง
สมการคณิตศาสตร์อธิบายสมบัติทางวิทยากระแสของอาหาร เครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์สมบัติทางวิทยากระแสและกรรมวิธีการทดสอบ การ
จ าแนกประเภทของอาหารจากสมบัติทางวิทยากระแสของอาหาร 
ความส าคัญของวิทยากระแสของอาหารในกระบวนการไหลและการขึ้น
รูปหรือการเปลี่ยนรูปทรงของอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางวิทยากระแสของอาหารต่อปฏิกิริยาเคมีและ
ชีวเคมีอาหาร 
 
521434 วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม 3(3-0-6) 
 (Dairy Process Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521364 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 2  
 การประยุกต์หลักการแยกทางกลในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
นม การออกแบบเครื่องเหวี่ยงแยก การกรองโดยละเอียดและเครื่องโฮ
โมจิไนซ์ การออกแบบกระบวนการให้ความร้อนแบบพาสเจอร์ไรซ์ สเต
อริไรซ์ และยูเอชที ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เครื่องมือผลิตเนย 
ไอศกรีม นมเปรี้ยว การล้างท าความสะอาดแบบไม่ต้องถอดอุปกรณ์
และการบรรจุผลิตภัณฑ์นม 
 
521435  วิศวกรรมการบรรจุอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Packaging Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ชนิดและสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยี
กระบวนการแปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ หลักการการท างาน

ของเครื่องจักรกลบรรจุอาหารเหลวและอาหารแข็ง  การวิเคราะห์กลไก
การท างานของเครื่องจักรกลบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและการวิเคราะห์
จลนศาสตร์ของระบบบรรจุ ระบบก าหนดปริมาณการบรรจุ ระบบ
ตรวจสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์   
 
521484 หัวข้อศึกษาชั นสูงทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521485 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3(2-3-7) 
 (Special Problem in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารระดับ
ปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน  
 
521495 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
521496  สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education I) 
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วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และรายวิชา 
521495 เตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

 
521497  สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 521496 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จ ส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
521498  สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 521497 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จ ส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ

ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
521499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 9 หน่วยกิต 
 (Agricultural and Food Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ผู้เรียนสามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรม
เกษตรและอาหารได้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของโครงงาน
โดยใช้ทักษะทางทฤษฎีและทางปฏิบัติได้ และผู้เรียนสามารถน าเสนอ
ผลการจัดท าโครงงานและจัดท ารายงานโครงงานได้อย่างถูกต้อง 
 
522261 วิศวกรรมขนส่ง           4(4-0-8) 
             (Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งวิศวกรรมการจราจร การ
ออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิต การขนส่งสาธารณะ การขนส่งทางน้ า 
การขนส่งทางอากาศ การวางแผนการขนส่ง หลักเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการวิศวกรรมขนส่ง
การศึกษาผลกระทบทางการจราจรและสถานท่ีจอดรถ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของวิศวกรรม
ขนส่ง ผู้ เรียนจะสามารถอธิบายความรู้ เบื้ องต้นระบบการขนส่ง
วิศวกรรมการจราจร การออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิต การขนส่ง
สาธารณะ การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางอากาศ การวางแผนการ
ขนส่ง หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขนส่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการวิศวกรรมขนส่งการศึกษาผลกระทบทางการจราจรและสถานท่ี
จอดรถ 

 
522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ          4(4-0-8) 
 (Probability and Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
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 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มร่วม 
การประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การทดสอบไคสแควร์สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรมโดยใช้ความน่าจะเป็นและสถิติ ผู้เรียนจะสามารถแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มร่วมได้ ผู้เรียนจะสามารถค านวณและแปล
ผลการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ความแปรปรวน การทดสอบไคส
แควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ได้ 
 
522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         4(4-0-8) 

(Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บริบทของโลจิสติกส์ บูรณาการโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์  
โลจิสติกส์และการน าไปปฎิบัติ การก าหนดต าแหน่ง การวางแผน
ทรัพยากร การควบคุมการไหลของวัตถุดิบ การวัดและประเมินผล การ
จัดหาและจัดซ้ือ การจัดการสินค้าคงคลัง คลังสินค้าและการขนย้าย
วัสดุ การขนส่งและโลจิสติกส์ระดับโลก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจท่ัวไปเกี่ยวกับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้เรียนจะสามารถอธิบายกิจกรรมต่าง 
ๆ ของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมได้ 
 
522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ          2(1-3-5) 
 (Object-Oriented Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ค าสั่งควบคุม ตัวแบบ 
วัตถุ การท างานของวัตถุ การถ่ายทอดคุณสมบัติจากวัตถุแม่สู่วัตถุลูก 
การก าหนดค่าตัวแปรของวัตถุ โครงสร้างข้อมูลแถวล าดับ การอ้างอิง 
แฟ้มข้อมูล สายอักขระ และการจัดการข้อผิดพลาด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ผู้เรียนจะสามารถสร้างคลาสและวัตถุได้  ผู้เรียนจะสามารถ
ประยุกต์การโปรแกรมเชิงวัตถุในงานท่ัวไปและงานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้ 

 

522265 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์          3(2-3-7) 
 (Geographic Information System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์และโครงสร้างข้อมูล ข้อมูลเชิงพื้นท่ีและเชิงอรรถ การ
วิเคราะห์เชิงพื้นท่ี การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานขนส่ง  ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการส ารวจและการ
จัดการฐานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ผู้เรียนจะสามารถ
ออกแบบและประยุก ต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งและโลจิสติกส์ได้ 
 
522266 การวิจัยการด าเนินงาน          4(4-0-8) 
 (Operations Research) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การโปรแกรมเชิงเส้น วิธีการซิมเพล็ก ทฤษฎีดูออลลิตี้ 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ปัญหาการขนส่งและการมอบหมาย
งาน โปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็ม โปรแกรมเชิงเส้นแบบผสม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่ งเสริม ให้ เกิดการเรียนรู้ เข้ าใจในการพัฒนา
แบบจ าลองการวิจัยการด าเนินงาน ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์แนวคิด
ในการสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับปัญหาด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ และสามารถหาค าตอบท่ีเหมาะสมได้ 
 
522267 วิธีการคอมพิวเตอร์ในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 1 2(1-3-5) 
  (Computer Methods in Transportation and Logistics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และรายวิชา 
521495 เตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

 
521497  สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 521496 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จ ส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
521498  สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 521497 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จ ส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ

ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
521499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 9 หน่วยกิต 
 (Agricultural and Food Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ผู้เรียนสามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรม
เกษตรและอาหารได้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของโครงงาน
โดยใช้ทักษะทางทฤษฎีและทางปฏิบัติได้ และผู้เรียนสามารถน าเสนอ
ผลการจัดท าโครงงานและจัดท ารายงานโครงงานได้อย่างถูกต้อง 
 
522261 วิศวกรรมขนส่ง           4(4-0-8) 
             (Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งวิศวกรรมการจราจร การ
ออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิต การขนส่งสาธารณะ การขนส่งทางน้ า 
การขนส่งทางอากาศ การวางแผนการขนส่ง หลักเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการวิศวกรรมขนส่ง
การศึกษาผลกระทบทางการจราจรและสถานท่ีจอดรถ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของวิศวกรรม
ขนส่ง ผู้ เรียนจะสามารถอธิบายความรู้ เบื้ องต้นระบบการขนส่ง
วิศวกรรมการจราจร การออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิต การขนส่ง
สาธารณะ การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางอากาศ การวางแผนการ
ขนส่ง หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขนส่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการวิศวกรรมขนส่งการศึกษาผลกระทบทางการจราจรและสถานท่ี
จอดรถ 

 
522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ          4(4-0-8) 
 (Probability and Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
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 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มร่วม 
การประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การทดสอบไคสแควร์สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรมโดยใช้ความน่าจะเป็นและสถิติ ผู้เรียนจะสามารถแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มร่วมได้ ผู้เรียนจะสามารถค านวณและแปล
ผลการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ความแปรปรวน การทดสอบไคส
แควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ได้ 
 
522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         4(4-0-8) 

(Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บริบทของโลจิสติกส์ บูรณาการโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์  
โลจิสติกส์และการน าไปปฎิบัติ การก าหนดต าแหน่ง การวางแผน
ทรัพยากร การควบคุมการไหลของวัตถุดิบ การวัดและประเมินผล การ
จัดหาและจัดซ้ือ การจัดการสินค้าคงคลัง คลังสินค้าและการขนย้าย
วัสดุ การขนส่งและโลจิสติกส์ระดับโลก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจท่ัวไปเกี่ยวกับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้เรียนจะสามารถอธิบายกิจกรรมต่าง 
ๆ ของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมได้ 
 
522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ          2(1-3-5) 
 (Object-Oriented Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ค าสั่งควบคุม ตัวแบบ 
วัตถุ การท างานของวัตถุ การถ่ายทอดคุณสมบัติจากวัตถุแม่สู่วัตถุลูก 
การก าหนดค่าตัวแปรของวัตถุ โครงสร้างข้อมูลแถวล าดับ การอ้างอิง 
แฟ้มข้อมูล สายอักขระ และการจัดการข้อผิดพลาด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ผู้เรียนจะสามารถสร้างคลาสและวัตถุได้  ผู้เรียนจะสามารถ
ประยุกต์การโปรแกรมเชิงวัตถุในงานท่ัวไปและงานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้ 

 

522265 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์          3(2-3-7) 
 (Geographic Information System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์และโครงสร้างข้อมูล ข้อมูลเชิงพื้นท่ีและเชิงอรรถ การ
วิเคราะห์เชิงพื้นท่ี การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานขนส่ง  ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการส ารวจและการ
จัดการฐานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ผู้เรียนจะสามารถ
ออกแบบและประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งและโลจิสติกส์ได้ 
 
522266 การวิจัยการด าเนินงาน          4(4-0-8) 
 (Operations Research) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การโปรแกรมเชิงเส้น วิธีการซิมเพล็ก ทฤษฎีดูออลลิตี้ 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ปัญหาการขนส่งและการมอบหมาย
งาน โปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็ม โปรแกรมเชิงเส้นแบบผสม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่ งเสริม ให้ เกิดการเรียนรู้ เข้ าใจในการพัฒนา
แบบจ าลองการวิจัยการด าเนินงาน ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์แนวคิด
ในการสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับปัญหาด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ และสามารถหาค าตอบท่ีเหมาะสมได้ 
 
522267 วิธีการคอมพิวเตอร์ในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 1 2(1-3-5) 
  (Computer Methods in Transportation and Logistics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 การใช้โปรแกรมตารางค านวณ เทคนิคขั้นสูงส าหรับโปรแกรม
ตารางค านวณ การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมตาราง
ค านวณ การใช้งานโปรแกรมส านักงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการใช้งานโปรแกรม
ตารางค านวณ ผู้เรียนจะสามารถสร้างสูตรค านวณในโปรแกรมตาราง
ค านวณเพื่อหาค าตอบท่ีซับซ้อนได้ ผู้เรียนจะสามารถใช้งานโปรแกรม
ส านักงานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 
522268 การจัดการขนส่งสินค้า          4(4-0-8) 
 (Freight Transportation Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการขนส่งสินค้า 
เงื ่อนไขการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าทางรถไฟ การ
ขนส่งสินค้าทางถนน การขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้า
ทางทะเล กฎหมายและการประกันภัยการขนส่งสินค้าเบื้องต้น  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการ
ขนส่งสินค้า ผู้เรียนจะสามารถอธิบายและเปรียบเทียบการขนส่งสินค้า
ผ่านรูปแบบการขนส่งต่างๆ ได้ ผู้เรียนจะสามารถเปรียบเทียบและเลือก
รูปแบบการขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสมได้ 
 
522269 วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์         4(3-3-9) 
 (Statistical Methods in Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 การประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 
ซ่ึงประกอบด้วย การวิเคราะหสมการถดถอยสองตัวแปร การ
วิเคราะห์สมการถดถอยหลายตัวแปร  การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานตัวแปรหุ่นปัญหาการระบุแบบจ าลองผิดพลาด ปัญหาตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นซ่ึงกันและกัน ปัญหาตัวรบกวนมีความ
แปรปรวนไม่คงท่ี ปัญหาตัวรบกวนมีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจวิธีทางสถิติในงาน
ขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้สมการถดถอยในการ

วิเคราะห์ความต้องการเดินทางได้ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้สมการ
ถดถอยท่ีไม่ถูกจ ากัดด้วยสมมติฐานพื้นฐานได้หลายลักษณะ 
 
522270 วิธีการคอมพิวเตอร์ในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 2 2(1-3-5) 
 (Computer Methods in Transportation and Logistics II) 
วิชาบังคับก่อน : 522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ 522267 
วิธีการคอมพิวเตอร์ในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 1 
 การใช้เขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับโปรแกรมตาราง
ค านวณ เทคนิคขั้นสูงส าหรับโปรแกรมตารางค านวณ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการเขียนโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับโปรแกรมตารางค านวณ ผู้ เรียนจะสามารถ เขียน
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับโปรแกรมตารางค านวณเพื่อหาค าตอบท่ี
ซับซ้อนได ้
 
522271 การส ารวจในงานขนส่ง          3(3-0-6) 
 (Surveying in Transportation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน า การวัดค่าระยะราบมุมราบ การท าระดับ การท ารูป
ตัดเส้นชั้นความสูง แผนท่ีภูมิประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของการส ารวจ
ในงานขนส่ง  ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้ บทน า การวัดค่าระยะ
ราบมุมราบ การท าระดับ การท ารูปตัดเส้นชั้นความสูง แผนท่ีภูมิ
ประเทศ 
 
522272 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ          1(0-3-3) 
 (Surveying Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 และ  

 522271 การส ารวจในงานขนส่ง หรือเรียนควบคู่กับ    
 522271 การส ารวจในงานขนส่ง 

 ความรู้เบื้องต้นในการอ่านแผนท่ี การวัดระยะราบ กล้องวัดมุม 
การวัดมุมราบและมุมดิ่ง การระดับ การท ารูปตัดตามยาวและตามขวาง 
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การวงรอบ การส ารวจรายละเอียด การท าแผนท่ีภูมิประเทศ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การส ารวจด้วยดาวเทียม 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของปฏิบัติการ
วิศวกรรมส ารวจ  ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้และน าไปปฏิบัติได้
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการอ่านแผนที่ การวัดระยะราบ กล้อง
วัดมุม การวัดมุมราบและมุมดิ่ง การระดับ การท ารูปตัดตามยาวและ
ตามขวาง การวงรอบ การส ารวจรายละเอียด การท าแผนท่ีภูมิประเทศ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การส ารวจด้วยดาวเทียม 

 
522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง         3(3-0-6) 
 (Travel Demand Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง และ  
  522269 วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 
 การวางแผนการขนส่ง การคาดคะเนความต้องการการ
เดินทางท้ังเมือง หรือพื้นท่ีย่อยรูปแบบการเดินทางแบบรวมและ
แบบแยก แบบจ าลองการเดินทางแบบ 4 ขั้นประกอบด้วย การ
เกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง การเลือกรูปแบบการ
เดินทาง และการเลือกเส้นทางการเดินทาง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการวางแผนการขนส่ง
และการวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้
แบบจ าลองการเดินทางแบบ 4 ขั้นได้ 
 
522361 ปฏิบัติการวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง         1(0-3-3) 
 (Travel Demand Analysis Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
  522265 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ  
  522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง หรือเรียนควบคู่กับ  
  522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง 
 การคาดคะเนความต้องการการเดินทางท้ังเมือง หรือพื้นท่ี
ย่อยรูปแบบการเดินทางแบบรวมและแบบแยก แบบจ าลองการ

เดินทางเชิงยุทธศาสตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาดคะเน
ความต้องการในการเดินทาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจและสามารถใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับวางแผนการขนส่งและพยากรณ์
ค วามต ้อ งก าร เด ินท า ง ได ้  ผู ้เ ร ีย น จ ะ ส าม า รถ ใช ้โป รแ ก รม
คอมพิวเตอร์ในการคาดคะเนความต้องการในการเดินทางได้  
 
522362 การขนส่งและกระจายสินค้า          4(3-3-9) 
 (Transportation and Distribution) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

 522265 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 
 522266 การวิจัยการด าเนินงาน 

 ประยุกต์ใช้ความรู้การวิจัยด าเนินการและวิธีการอื ่นๆ 
ในงานด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ระบบจัดการการ
ขนส่ง การจัดการรถบรรทุก การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจการออกแบบและ
ค านวณแบบจ าลองในการขนส่งและกระจายสินค้า ผู้เรียนจะสามารถ
น ามาประยุกต์หาต าแหน่งศูนย์กระจายสินค้า ปัญหาการขนส่ง และ
ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ได้ 
 
522363 โปรแกรมออโตแคตในงานวิศวกรรมขนส่ง        1(0-3-3) 
 (AutoCAD for Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ฟังก์ชันและ
ค าสั่งของโปรแกรม การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ การเขียน
แบบโดยการวางหลายชั้น การประยุกต์ใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ
งานวิศวกรรมขนส่ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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 การใช้โปรแกรมตารางค านวณ เทคนิคขั้นสูงส าหรับโปรแกรม
ตารางค านวณ การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมตาราง
ค านวณ การใช้งานโปรแกรมส านักงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการใช้งานโปรแกรม
ตารางค านวณ ผู้เรียนจะสามารถสร้างสูตรค านวณในโปรแกรมตาราง
ค านวณเพื่อหาค าตอบท่ีซับซ้อนได้ ผู้เรียนจะสามารถใช้งานโปรแกรม
ส านักงานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 
522268 การจัดการขนส่งสินค้า          4(4-0-8) 
 (Freight Transportation Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการขนส่งสินค้า 
เงื ่อนไขการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าทางรถไฟ การ
ขนส่งสินค้าทางถนน การขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้า
ทางทะเล กฎหมายและการประกันภัยการขนส่งสินค้าเบื้องต้น  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการ
ขนส่งสินค้า ผู้เรียนจะสามารถอธิบายและเปรียบเทียบการขนส่งสินค้า
ผ่านรูปแบบการขนส่งต่างๆ ได้ ผู้เรียนจะสามารถเปรียบเทียบและเลือก
รูปแบบการขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสมได้ 
 
522269 วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์         4(3-3-9) 
 (Statistical Methods in Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 การประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 
ซ่ึงประกอบด้วย การวิเคราะหสมการถดถอยสองตัวแปร การ
วิเคราะห์สมการถดถอยหลายตัวแปร  การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานตัวแปรหุ่นปัญหาการระบุแบบจ าลองผิดพลาด ปัญหาตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นซ่ึงกันและกัน ปัญหาตัวรบกวนมีความ
แปรปรวนไม่คงท่ี ปัญหาตัวรบกวนมีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจวิธีทางสถิติในงาน
ขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้สมการถดถอยในการ

วิเคราะห์ความต้องการเดินทางได้ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้สมการ
ถดถอยท่ีไม่ถูกจ ากัดด้วยสมมติฐานพื้นฐานได้หลายลักษณะ 
 
522270 วิธีการคอมพิวเตอร์ในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 2 2(1-3-5) 
 (Computer Methods in Transportation and Logistics II) 
วิชาบังคับก่อน : 522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ 522267 
วิธีการคอมพิวเตอร์ในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 1 
 การใช้เขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับโปรแกรมตาราง
ค านวณ เทคนิคขั้นสูงส าหรับโปรแกรมตารางค านวณ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการเขียนโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับโปรแกรมตารางค านวณ ผู้ เรียนจะสามารถ เขียน
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับโปรแกรมตารางค านวณเพ่ือหาค าตอบท่ี
ซับซ้อนได ้
 
522271 การส ารวจในงานขนส่ง          3(3-0-6) 
 (Surveying in Transportation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน า การวัดค่าระยะราบมุมราบ การท าระดับ การท ารูป
ตัดเส้นชั้นความสูง แผนท่ีภูมิประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของการส ารวจ
ในงานขนส่ง  ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้ บทน า การวัดค่าระยะ
ราบมุมราบ การท าระดับ การท ารูปตัดเส้นชั้นความสูง แผนท่ีภูมิ
ประเทศ 
 
522272 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ          1(0-3-3) 
 (Surveying Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 และ  

 522271 การส ารวจในงานขนส่ง หรือเรียนควบคู่กับ    
 522271 การส ารวจในงานขนส่ง 

 ความรู้เบื้องต้นในการอ่านแผนท่ี การวัดระยะราบ กล้องวัดมุม 
การวัดมุมราบและมุมดิ่ง การระดับ การท ารูปตัดตามยาวและตามขวาง 
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การวงรอบ การส ารวจรายละเอียด การท าแผนท่ีภูมิประเทศ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การส ารวจด้วยดาวเทียม 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของปฏิบัติการ
วิศวกรรมส ารวจ  ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้และน าไปปฏิบัติได้
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการอ่านแผนที่ การวัดระยะราบ กล้อง
วัดมุม การวัดมุมราบและมุมด่ิง การระดับ การท ารูปตัดตามยาวและ
ตามขวาง การวงรอบ การส ารวจรายละเอียด การท าแผนท่ีภูมิประเทศ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การส ารวจด้วยดาวเทียม 

 
522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง         3(3-0-6) 
 (Travel Demand Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง และ  
  522269 วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 
 การวางแผนการขนส่ง การคาดคะเนความต้องการการ
เดินทางท้ังเมือง หรือพื้นท่ีย่อยรูปแบบการเดินทางแบบรวมและ
แบบแยก แบบจ าลองการเดินทางแบบ 4 ขั้นประกอบด้วย การ
เกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง การเลือกรูปแบบการ
เดินทาง และการเลือกเส้นทางการเดินทาง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการวางแผนการขนส่ง
และการวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้
แบบจ าลองการเดินทางแบบ 4 ขั้นได้ 
 
522361 ปฏิบัติการวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง         1(0-3-3) 
 (Travel Demand Analysis Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
  522265 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ  
  522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง หรือเรียนควบคู่กับ  
  522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง 
 การคาดคะเนความต้องการการเดินทางท้ังเมือง หรือพื้นท่ี
ย่อยรูปแบบการเดินทางแบบรวมและแบบแยก แบบจ าลองการ

เดินทางเชิงยุทธศาสตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาดคะเน
ความต้องการในการเดินทาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจและสามารถใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับวางแผนการขนส่งและพยากรณ์
ค วามต ้อ งก าร เด ินท า ง ได ้  ผู ้เ ร ีย น จ ะ ส าม า รถ ใช ้โป รแ ก รม
คอมพิวเตอร์ในการคาดคะเนความต้องการในการเดินทางได้  
 
522362 การขนส่งและกระจายสินค้า          4(3-3-9) 
 (Transportation and Distribution) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

 522265 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 
 522266 การวิจัยการด าเนินงาน 

 ประยุกต์ใช้ความรู้การวิจัยด าเนินการและวิธีการอื ่นๆ 
ในงานด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ระบบจัดการการ
ขนส่ง การจัดการรถบรรทุก การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจการออกแบบและ
ค านวณแบบจ าลองในการขนส่งและกระจายสินค้า ผู้เรียนจะสามารถ
น ามาประยุกต์หาต าแหน่งศูนย์กระจายสินค้า ปัญหาการขนส่ง และ
ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ได้ 
 
522363 โปรแกรมออโตแคตในงานวิศวกรรมขนส่ง        1(0-3-3) 
 (AutoCAD for Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ฟังก์ชันและ
ค าสั่งของโปรแกรม การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ การเขียน
แบบโดยการวางหลายชั้น การประยุกต์ใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ
งานวิศวกรรมขนส่ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจและใช้งานฟังก์ชันและค าสั่งของ
โปรแกรม ผู้เรียนจะสามารถเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ และ
เขียนแบบโดยการวางหลายชั้นได้ 
 
522364 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและการประเมินโครงการ     4(4-0-8) 

(Transport Economics and Project Evaluation) 
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง 
 ทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค อุปทานและอุปสงค์
ในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การก าหนดราคาค่าบริการและ
รายได้ของโครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของ
โครงการ การประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
ด้านการขนส่ง การตัดสินใจลงทุนและรูปแบบการลงทุนในโครงการด้าน
การขนส่ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ เข้าใจในทฤษฎีของ
เศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค ผู้เรียนจะสามารถจ าแนกค่าใช้จ่าย รายได้ 
ผลประโยชน์ ผลกระทบของโครงการด้านการขนส่ง เพื่อน ามาวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
 
522365 วิศวกรรมจราจร           4(4-0-8) 
 (Traffic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  522261 วิศวกรรมขนส่ง และ 
 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 คุณลักษณะและองค์ประกอบของการจราจร ทฤษฎีการไหล
ของกระแสจราจร การศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับตัวแปรด้านจราจร 
การศึกษาด้านความปลอดภัยและท่ีจอดรถ การออกแบบการควบคุม
ทางแยก การออกแบบสัญญาณไฟจราจรเบื้องต้น การออกแบบ
สัญญาณไฟจราจรขั้นสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของวิศวกรรม
จราจร ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายและวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวแปรพื้นฐาน

ด้านการจราจร ความปลอดภัยจราจรและท่ีจอดรถ ผู้เรียนจะสามารถ
ออกแบบสัญญาณไฟจราจรให้มีความเหมาะสมกับสภาพจราจรได้ 
 
522366 ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร          1(0-3-3) 
 (Traffic Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 522365 วิศวกรรมจราจร หรือเรียนควบคู่กับ  
  522365 วิศวกรรมจราจร 
 การส ารวจลักษณะทางกายภาพของถนน วิธีการส ารวจเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ตัวแปรพื้นฐานของการจราจรได้แก่ ปริมาณจราจร 
ความเร็ว ระยะเวลาการเดินทาง ความล่าช้า ท่ีจอดรถ รวมถึงการ
ส ารวจเพื่อประเมินและออกแบบสัญญาณไฟจราจร ได้แก่ ปริมาณรถ
เล้ียว อัตราการไหลอ่ิมตัว ความยาวแถวคอย และอัตราส่วนกลุ่มของ
ยวดยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการส ารวจข้อมูลจราจร 
ผู้เรียนจะสามารถวางแผนการส ารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าผลการ
ส ารวจไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบด้านวิศวกรรมจราจร 
 
522367 การวางแผนและการออกแบบระบบราง 4(3-3-9) 
 (Railway System Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง 522272 ปฏิบัติการวิศวกรรม
ส ารวจ และ 522363 โปรแกรมออโตแคตในงานวิศวกรรมขนส่ง 
 กลศาสตร์ของล้อและรางรถไฟ การออกแบบเรขาคณิต
ของทางรถไฟ การออกแบบทางตัดทางรถไฟ หลักการเดินรถและระบบ
อาณัติสัญญาณเบื้องต้น คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ของ
ระบบราง การวางแผนการด าเนินงานสถานี การจัดตารางเดินรถ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการวางแผนและ
การออกแบบระบบราง ผู้เรียนจะสามารถออกแบบเรขาคณิตของทาง
รถไฟ อธิบายหลักการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณเบื้องต้นได้ ผู้เรียน
จะสามารถวางแผนการด าเนินงานสถานีและจัดตารางการเดินรถได้ 
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522368 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า         4(4-0-8) 
 (Inventory and Warehouse Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดการ
และการควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุและ
ทรัพยากรการผลิต ระบบการผลิตแบบทันเวลา การก าหนดท าเลท่ีตั้ง
ของสถานประกอบการ การออกแบบแผนผัง และการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการสินค้าคงคลัง
และคลังสินค้า ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายการด าเนินงานในคลังสินค้า 
และวิเคราะห์ แก้ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าได้ 
 
522369 การจ าลองในงานขนส่งและโลจิสติกส์         4(3-3-9) 
 (Simulation in Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ และ  
  522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 เลขสุ่ม ตัวแปรสุ่มท่ีมีการกระจายแบบไม่ต่อเน่ือง  ตัวแปร
สุ่มท่ีมีการกระจายแบบต่อเนื่อง วิธีการแบบจ าลองแบบไม่ต่อเนื่อง การ
รับรู้ปัญหา การก าหนดปัญหา การสร้างแบบจ าลอง การประยุกต์ใช้งาน 
และการตีความผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ เข้ าใจวิธีการจ าลอง
สถานการณ์ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลองแบบไม่ต่อเน่ือง 
ในการแก้ปัญหาในงานขนส่งและโลจิสติกส์ได้ 
 
522370 การบริหารการจัดซื อและโลจิสติกส์         3(3-0-6) 
 (Purchasing and Logistics Management) 
วชิาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 แนะน าการบริหารการจัดซ้ือและโลจิสติกส์ ขั้นตอนการจัดซ้ือ 
นโยบายและวิธีการจัดซ้ือ องค์กรการจัดซ้ือและโลจิสติกส์ การจัดหา 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินและคัดเลือกผู้ผลิต/ผู้จัดส่ง การพัฒนา

ผู้ผลิต/ผู้จัดส่ง การบริหารค่าใช้จ่าย เครื่องมือและเทคนิคการจัดซื้อ 
การเจรจาต่อรอง การจัดการสัญญา การวัดและประเมินประสิทธิภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการบริหารการจัดซ้ือ
และโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซ้ือ และคัดเลือกผู้ผลิต/ผู้จัดส่งได้อย่างคุ้มค่าและมีความเหมาะสมได้ 
 
522371 การวางแผนและออกแบบงานทาง        4(4-0-8) 
 (Highway Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522365 วิศวกรรมจราจร 
 ระบบและหน้าท่ีของทางหลวง เกณฑ์การออกแบบ ลักษณะ
ของผู้ใช้ถนน ยวดยาน การจราจรและถนน ความจุของถนน การ
ออกแบบทางเรขาคณิต การออกแบบทางแยกและทางต่างระดับ การ
ออกแบบสภาพข้างทาง การจ าแนกและออกแบบผิวทาง ระบบระบาย
น้ า การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและปรับปรุงทางทางหลวง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการวางแผนและ
ออกแบบงานทาง ผู้เรียนจะสามารถอธิบายและจ าแนกทางหลวงตาม
หน้าท่ี วิเคราะห์หาความจุและระดับการให้บริการของถนนแต่ละ
ประเภทได้ ผู้เรียนจะสามารถออกแบบองค์ประกอบของสายทางเชิง
เรขาคณิตได ้

 
522372 ปฏิบัติการวางแผนและออกแบบงานทาง         1(0-3-3) 
 (Highway Planning and Design Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 522272 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ 522363 
โปรแกรมออโตแคตในงานวิศวกรรมขนส่ง และ 522371 การวางแผน
และออกแบบงานทาง หรือเรียนควบคู่กับ 522371 การวางแผนและ
ออกแบบงานทาง 
 หลักการเขียนแบบวิศวกรรมการทาง การใช้โปรแกรมเพื่อ
การออกแบบงานทาง การสร้างพื้นผิวจากข้อมูลส ารวจการสร้างเส้นชั้น
ความสูงการออกแบบเพื่อการวางแนวการท าระดับตามแนวสายทาง
และตามขวางของสายทาง การคิดปริมาณงานดินตัด-ดินถม และ
ปริมาณวัสด ุ
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 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจและใช้งานฟังก์ชันและค าสั่งของ
โปรแกรม ผู้เรียนจะสามารถเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ และ
เขียนแบบโดยการวางหลายชั้นได้ 
 
522364 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและการประเมินโครงการ     4(4-0-8) 

(Transport Economics and Project Evaluation) 
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง 
 ทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค อุปทานและอุปสงค์
ในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การก าหนดราคาค่าบริการและ
รายได้ของโครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของ
โครงการ การประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
ด้านการขนส่ง การตัดสินใจลงทุนและรูปแบบการลงทุนในโครงการด้าน
การขนส่ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ เข้าใจในทฤษฎีของ
เศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค ผู้เรียนจะสามารถจ าแนกค่าใช้จ่าย รายได้ 
ผลประโยชน์ ผลกระทบของโครงการด้านการขนส่ง เพื่อน ามาวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
 
522365 วิศวกรรมจราจร           4(4-0-8) 
 (Traffic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  522261 วิศวกรรมขนส่ง และ 
 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 คุณลักษณะและองค์ประกอบของการจราจร ทฤษฎีการไหล
ของกระแสจราจร การศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับตัวแปรด้านจราจร 
การศึกษาด้านความปลอดภัยและท่ีจอดรถ การออกแบบการควบคุม
ทางแยก การออกแบบสัญญาณไฟจราจรเบื้องต้น การออกแบบ
สัญญาณไฟจราจรขั้นสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของวิศวกรรม
จราจร ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายและวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวแปรพื้นฐาน

ด้านการจราจร ความปลอดภัยจราจรและท่ีจอดรถ ผู้เรียนจะสามารถ
ออกแบบสัญญาณไฟจราจรให้มีความเหมาะสมกับสภาพจราจรได้ 
 
522366 ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร          1(0-3-3) 
 (Traffic Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 522365 วิศวกรรมจราจร หรือเรียนควบคู่กับ  
  522365 วิศวกรรมจราจร 
 การส ารวจลักษณะทางกายภาพของถนน วิธีการส ารวจเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ตัวแปรพื้นฐานของการจราจรได้แก่ ปริมาณจราจร 
ความเร็ว ระยะเวลาการเดินทาง ความล่าช้า ท่ีจอดรถ รวมถึงการ
ส ารวจเพื่อประเมินและออกแบบสัญญาณไฟจราจร ได้แก่ ปริมาณรถ
เล้ียว อัตราการไหลอิ่มตัว ความยาวแถวคอย และอัตราส่วนกลุ่มของ
ยวดยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการส ารวจข้อมูลจราจร 
ผู้เรียนจะสามารถวางแผนการส ารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าผลการ
ส ารวจไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบด้านวิศวกรรมจราจร 
 
522367 การวางแผนและการออกแบบระบบราง 4(3-3-9) 
 (Railway System Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง 522272 ปฏิบัติการวิศวกรรม
ส ารวจ และ 522363 โปรแกรมออโตแคตในงานวิศวกรรมขนส่ง 
 กลศาสตร์ของล้อและรางรถไฟ การออกแบบเรขาคณิต
ของทางรถไฟ การออกแบบทางตัดทางรถไฟ หลักการเดินรถและระบบ
อาณัติสัญญาณเบื้องต้น คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ของ
ระบบราง การวางแผนการด าเนินงานสถานี การจัดตารางเดินรถ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการวางแผนและ
การออกแบบระบบราง ผู้เรียนจะสามารถออกแบบเรขาคณิตของทาง
รถไฟ อธิบายหลักการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณเบื้องต้นได้ ผู้เรียน
จะสามารถวางแผนการด าเนินงานสถานีและจัดตารางการเดินรถได้ 
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522368 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า         4(4-0-8) 
 (Inventory and Warehouse Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดการ
และการควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุและ
ทรัพยากรการผลิต ระบบการผลิตแบบทันเวลา การก าหนดท าเลท่ีตั้ง
ของสถานประกอบการ การออกแบบแผนผัง และการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการสินค้าคงคลัง
และคลังสินค้า ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายการด าเนินงานในคลังสินค้า 
และวิเคราะห์ แก้ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าได้ 
 
522369 การจ าลองในงานขนส่งและโลจิสติกส์         4(3-3-9) 
 (Simulation in Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ และ  
  522264 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 เลขสุ่ม ตัวแปรสุ่มท่ีมีการกระจายแบบไม่ต่อเน่ือง  ตัวแปร
สุ่มท่ีมีการกระจายแบบต่อเนื่อง วิธีการแบบจ าลองแบบไม่ต่อเนื่อง การ
รับรู้ปัญหา การก าหนดปัญหา การสร้างแบบจ าลอง การประยุกต์ใช้งาน 
และการตีความผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ เข้ าใจวิธีการจ าลอง
สถานการณ์ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลองแบบไม่ต่อเน่ือง 
ในการแก้ปัญหาในงานขนส่งและโลจิสติกส์ได้ 
 
522370 การบริหารการจัดซื อและโลจิสติกส์         3(3-0-6) 
 (Purchasing and Logistics Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 แนะน าการบริหารการจัดซ้ือและโลจิสติกส์ ขั้นตอนการจัดซ้ือ 
นโยบายและวิธีการจัดซ้ือ องค์กรการจัดซ้ือและโลจิสติกส์ การจัดหา 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินและคัดเลือกผู้ผลิต/ผู้จัดส่ง การพัฒนา

ผู้ผลิต/ผู้จัดส่ง การบริหารค่าใช้จ่าย เครื่องมือและเทคนิคการจัดซื้อ 
การเจรจาต่อรอง การจัดการสัญญา การวัดและประเมินประสิทธิภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการบริหารการจัดซ้ือ
และโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซ้ือ และคัดเลือกผู้ผลิต/ผู้จัดส่งได้อย่างคุ้มค่าและมีความเหมาะสมได้ 
 
522371 การวางแผนและออกแบบงานทาง        4(4-0-8) 
 (Highway Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522365 วิศวกรรมจราจร 
 ระบบและหน้าท่ีของทางหลวง เกณฑ์การออกแบบ ลักษณะ
ของผู้ใช้ถนน ยวดยาน การจราจรและถนน ความจุของถนน การ
ออกแบบทางเรขาคณิต การออกแบบทางแยกและทางต่างระดับ การ
ออกแบบสภาพข้างทาง การจ าแนกและออกแบบผิวทาง ระบบระบาย
น้ า การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและปรับปรุงทางทางหลวง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการวางแผนและ
ออกแบบงานทาง ผู้เรียนจะสามารถอธิบายและจ าแนกทางหลวงตาม
หน้าท่ี วิเคราะห์หาความจุและระดับการให้บริการของถนนแต่ละ
ประเภทได้ ผู้เรียนจะสามารถออกแบบองค์ประกอบของสายทางเชิง
เรขาคณิตได้ 

 
522372 ปฏิบัติการวางแผนและออกแบบงานทาง         1(0-3-3) 
 (Highway Planning and Design Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 522272 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ 522363 
โปรแกรมออโตแคตในงานวิศวกรรมขนส่ง และ 522371 การวางแผน
และออกแบบงานทาง หรือเรียนควบคู่กับ 522371 การวางแผนและ
ออกแบบงานทาง 
 หลักการเขียนแบบวิศวกรรมการทาง การใช้โปรแกรมเพื่อ
การออกแบบงานทาง การสร้างพื้นผิวจากข้อมูลส ารวจการสร้างเส้นชั้น
ความสูงการออกแบบเพื่อการวางแนวการท าระดับตามแนวสายทาง
และตามขวางของสายทาง การคิดปริมาณงานดินตัด-ดินถม และ
ปริมาณวัสด ุ
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบวิศวกรรมการทาง ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจถึงฟังก์ชันและค าสั่ง
ของโปรแกรม ผู้เรียนจะสามารถออกแบบการท าระดับตามแนวสายทาง
และตามขวางของสายทางได้ สามารถค านวณปริมาณงานดินตัด-ดินถม
และปริมาณวัสดุได้ 
 
522461 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 1 2 หน่วยกิต 
 (Transportation Engineering and Logistics Project I) 
เง่ือนไข : 522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง  522362 การ
ขนส่งและกระจายสินค้า 522365 วิศวกรรมจราจร และ 522368 การ
จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
 การศึกษาโครงงานด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
นักศึกษาจะต้องศึกษา ค้นคว้า หัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจท้ังจากสถาน
ประกอบการ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยต้องสามารถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย พร้อมท้ังน าเสนอโครงร่างของงานวิจัย ให้แล้วเสร็จ
ภายในหน่ึงภาคการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดทักษะในการท าโครงร่างของการศึกษา
โครงงานด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะสามารถเขียนข้อเสนอ
โครงงานและน าเสนอโครงร่างของการศึกษาได้ 
 
522462 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์     22 หน่วยกิต   
 (Transportation Engineering and Logistics Project II) 
เง่ือนไข : 522461 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 1 
 การศึกษาโครงงานด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
นักศึกษาจะต้องท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อท่ีได้น าเสนอไว้ในการสอบ
โครงร่างของงานวิจัย โดยต้องมีการน าเสนอผลงานและส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้เรียบร้อยภายในหน่ึงภาคการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดทักษะในการท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อ
ท่ีได้น าเสนอไว้ในการสอบโครงร่างผู้เรียนจะสามารถเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์และน าเสนอผลงานได้ 

522373 การจัดการการเงิน   4(4-0-8) 
 (Financial Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโครงการและ
องค์กรให้เกิดผลก าไร หลักการและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารทรัพยากร
การเงินของโครงการและองค์กร ได้แก่ งบประมาณ เอกสารทางการเงิน 
หลักการท าบัญชี และระบบบัญชี การบริหารการเงินของบริษัท 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของการจัดการ
การเงิน ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินของโครงการและองค์กรให้เกิดผลก าไร หลักการและ
เทคนิคต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรการเงินของโครงการและองค์กร 
ได้แก่ งบประมาณ เอกสารทางการเงิน หลักการท าบัญชี และระบบ
บัญชี การบริหารการเงินของบริษัท 
 
522374 การจัดการค้าปลีกและโลจิสติกส์         4(4-0-8) 
 (Retailing and Logistics Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน าการค้าปลีก ประเภทของผู้ค้าปลีก ช่องทางการค้าปลีก 
พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า ยุทธศาสตร์การตลาดด้านการค้าปลีก การจัด
ร้านค้าและการหาต าแหน่งร้านค้า ขบวนการวางแผนการจัดการสินค้า การ
จัดซ้ือ การตั้งราคา การติดต่อสื่อการกับลูกค้า และการกระจายสินค้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการค้าปลีกและโลจิ
สติกส์ท่ีเกี่ยวข้อง 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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 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน
และวางแผนงานด้านการขนส่งและ โลจิสต ิกส ์ ระบบขนส่ง
อัจฉริยะ การประเมินผลกระทบของระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบ
ที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจท่ีใช้ในระดับผู้บริหาร ระบบสนับสนุนการ
วางแผนการบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง การค านวณและการ
สับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 รายวิชาส่ งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ เข้าใจในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส ารวจ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงงาน
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศเหล่าน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ได้ 
 
522376 การจัดการท่าเรือและการขนส่งทางทะเล         4(4-0-8) 
 (Port and Shipping Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญของธุรกิจการขนส่งทางเรือ การท่าเรือและการ
บริการนอกท่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานขณะเรืออยู่ ในท่า ปัจจัย
องค์ประกอบท่ีส าคัญในธุรกิจขนส่งทางเรือ ประเภทและลักษณะของ
สินค้า เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งทางเรือ ตลาดค่าขนส่งสินค้า 
การเช่าเรือ และประกันภัยทางทะเล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการท่าเรือและ
การขนส่งทางทะเล ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายปัจจัยท่ีส าคัญในธุรกิจ
ขนส่งทางเรือ การด าเนินการในท่าเรือและบริการนอกท่า เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลได้ 
 
522377 การจัดการโซ่อุปทานระดับยุทธศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ทบทวนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุมมองด้านการตลาดต่อ
โซ่อุปทาน คุณค่าและค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์  การจัดการโลจิสติ
กส์ระดับนานาชาติ การจัดการเวลาตั้งแต่สั่งสินค้าจนได้รับสินค้าพร้อม
ใช้งาน การวางแผนและควบคุมโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานแบบ

คลอ งต ัว /ย ืดห ยุ ่น  ก ารบ ูรณ าก าร โซ ่อ ุปท าน  การจัด ซ้ือและ
ความสัมพันธ์ในโซ่อุปทาน ความท้าทาย/โอกาสและอนาคตของโลจิ
สติกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการโซ่อุปทาน
ระดับยุทธศาสตร์ ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายและประยุกต์ยุทธศาสตร์
ในด้านต่างๆ ในการจัดการโซ่อุปทานได้ 
 
522378 การสร้างแบบจ าลองสามมิติในงานวิศวกรรม 

ขนส่งและโลจิสติกส์           2(1-3-5) 
 (Three-Dimensional Modeling in  
 Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ความรู้พื้นฐานในงานออกแบบท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ การออกแบบเบื้องต้น ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรม
และงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรม
ออกแบบสามมิติอย่างง่าย การขึ้นรูปงานสามมิติ รวมถึงการน าเสนอผลงาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการเขียน
แบบสามมิติท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ความรู้
เบื้องต้นในการออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
น าแนวคิดด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมไปใช้ในการออกแบบ 
สามารถใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติอย่างง่ายได้ สามารถข้ึนรูปงาน
สามมิติและการน าเสนอผลงานการออกแบบได้ 

 
522379 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่งมวลชน         3(3-0-6) 
 (Transit System Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง 
 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง
มวลชน การด าเนินงานและจัดตารางการให้บริการ การวิเคราะห์
คุณลักษณะของการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชน เส้นทางและ
โครงข่าย แบบจ าลองในการวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชน การวางแผน
ต าแหน่งของสถาน ี
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบวิศวกรรมการทาง ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจถึงฟังก์ชันและค าสั่ง
ของโปรแกรม ผู้เรียนจะสามารถออกแบบการท าระดับตามแนวสายทาง
และตามขวางของสายทางได้ สามารถค านวณปริมาณงานดินตัด-ดินถม
และปริมาณวัสดุได้ 
 
522461 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 1 2 หน่วยกิต 
 (Transportation Engineering and Logistics Project I) 
เง่ือนไข : 522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง  522362 การ
ขนส่งและกระจายสินค้า 522365 วิศวกรรมจราจร และ 522368 การ
จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
 การศึกษาโครงงานด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
นักศึกษาจะต้องศึกษา ค้นคว้า หัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจท้ังจากสถาน
ประกอบการ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยต้องสามารถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย พร้อมท้ังน าเสนอโครงร่างของงานวิจัย ให้แล้วเสร็จ
ภายในหน่ึงภาคการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดทักษะในการท าโครงร่างของการศึกษา
โครงงานด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะสามารถเขียนข้อเสนอ
โครงงานและน าเสนอโครงร่างของการศึกษาได ้
 
522462 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์     22 หน่วยกิต   
 (Transportation Engineering and Logistics Project II) 
เง่ือนไข : 522461 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 1 
 การศึกษาโครงงานด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
นักศึกษาจะต้องท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อท่ีได้น าเสนอไว้ในการสอบ
โครงร่างของงานวิจัย โดยต้องมีการน าเสนอผลงานและส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้เรียบร้อยภายในหน่ึงภาคการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดทักษะในการท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อ
ท่ีได้น าเสนอไว้ในการสอบโครงร่างผู้เรียนจะสามารถเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์และน าเสนอผลงานได้ 

522373 การจัดการการเงิน   4(4-0-8) 
 (Financial Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโครงการและ
องค์กรให้เกิดผลก าไร หลักการและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารทรัพยากร
การเงินของโครงการและองค์กร ได้แก่ งบประมาณ เอกสารทางการเงิน 
หลักการท าบัญชี และระบบบัญชี การบริหารการเงินของบริษัท 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของการจัดการ
การเงิน ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินของโครงการและองค์กรให้เกิดผลก าไร หลักการและ
เทคนิคต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรการเงินของโครงการและองค์กร 
ได้แก่ งบประมาณ เอกสารทางการเงิน หลักการท าบัญชี และระบบ
บัญชี การบริหารการเงินของบริษัท 
 
522374 การจัดการค้าปลีกและโลจิสติกส์         4(4-0-8) 
 (Retailing and Logistics Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน าการค้าปลีก ประเภทของผู้ค้าปลีก ช่องทางการค้าปลีก 
พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า ยุทธศาสตร์การตลาดด้านการค้าปลีก การจัด
ร้านค้าและการหาต าแหน่งร้านค้า ขบวนการวางแผนการจัดการสินค้า การ
จัดซ้ือ การตั้งราคา การติดต่อสื่อการกับลูกค้า และการกระจายสินค้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการค้าปลีกและโลจิ
สติกส์ท่ีเกี่ยวข้อง 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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 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน
และวางแผนงานด้านการขนส่งและ โลจิสต ิกส ์ ระบบขนส่ง
อัจฉริยะ การประเมินผลกระทบของระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบ
ที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจท่ีใช้ในระดับผู้บริหาร ระบบสนับสนุนการ
วางแผนการบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง การค านวณและการ
สับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 รายวิชาส่ งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ เข้าใจในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส ารวจ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงงาน
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศเหล่าน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ได ้
 
522376 การจัดการท่าเรือและการขนส่งทางทะเล         4(4-0-8) 
 (Port and Shipping Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญของธุรกิจการขนส่งทางเรือ การท่าเรือและการ
บริการนอกท่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานขณะเรืออยู่ ในท่า ปัจจัย
องค์ประกอบท่ีส าคัญในธุรกิจขนส่งทางเรือ ประเภทและลักษณะของ
สินค้า เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งทางเรือ ตลาดค่าขนส่งสินค้า 
การเช่าเรือ และประกันภัยทางทะเล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการท่าเรือและ
การขนส่งทางทะเล ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายปัจจัยท่ีส าคัญในธุรกิจ
ขนส่งทางเรือ การด าเนินการในท่าเรือและบริการนอกท่า เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลได้ 
 
522377 การจัดการโซ่อุปทานระดับยุทธศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ทบทวนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุมมองด้านการตลาดต่อ
โซ่อุปทาน คุณค่าและค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์  การจัดการโลจิสติ
กส์ระดับนานาชาติ การจัดการเวลาตั้งแต่สั่งสินค้าจนได้รับสินค้าพร้อม
ใช้งาน การวางแผนและควบคุมโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานแบบ

คลอ งต ัว /ย ืดห ยุ ่น  ก ารบ ูรณ าก าร โซ ่อ ุปท าน  การจัด ซ้ือและ
ความสัมพันธ์ในโซ่อุปทาน ความท้าทาย/โอกาสและอนาคตของโลจิ
สติกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการโซ่อุปทาน
ระดับยุทธศาสตร์ ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายและประยุกต์ยุทธศาสตร์
ในด้านต่างๆ ในการจัดการโซ่อุปทานได้ 
 
522378 การสร้างแบบจ าลองสามมิติในงานวิศวกรรม 

ขนส่งและโลจิสติกส์           2(1-3-5) 
 (Three-Dimensional Modeling in  
 Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ความรู้พื้นฐานในงานออกแบบท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ การออกแบบเบื้องต้น ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรม
และงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรม
ออกแบบสามมิติอย่างง่าย การขึ้นรูปงานสามมิติ รวมถึงการน าเสนอผลงาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการเขียน
แบบสามมิติท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ความรู้
เบื้องต้นในการออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
น าแนวคิดด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมไปใช้ในการออกแบบ 
สามารถใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติอย่างง่ายได้ สามารถขึ้นรูปงาน
สามมิติและการน าเสนอผลงานการออกแบบได้ 

 
522379 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่งมวลชน         3(3-0-6) 
 (Transit System Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง 
 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง
มวลชน การด าเนินงานและจัดตารางการให้บริการ การวิเคราะห์
คุณลักษณะของการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชน เส้นทางและ
โครงข่าย แบบจ าลองในการวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชน การวางแผน
ต าแหน่งของสถาน ี
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการวางแผนและออกแบบ
ระบบขนส่งมวลชน ผู้เรียนจะสามารถจัดตารางการให้บริการ วางแผน
แนวเส้นทางและโครงข่ายของระบบ อธิบายคุณลักษณะการ
ด าเนินงานของระบบขนส่งมวลชน ประยุกต์ใช้แบบจ าลองในการวิเคราะห์
ระบบ และสามารถวางแผนต าแหน่งของสถานีได้ 
 
522380 การจัดการท่าอากาศยานและสายการบินเบื องต้น       3(3-0-6) 
 (Introduction to Airport and Airline Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
บ ิน  ซึ ่ง ส ัมพ ัน ธ ์ก ับ ท ่า อ าก าศย าน  ส ายก า ร บินพาณิ ชย์  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ประเภทและหน้าท่ีหลัก
ของท่าอากาศยาน แนวโน้มความต้องการในอนาคตของผู้โดยสาร การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่าอากาศยาน กฎระเบียบข้อบังคับของท่า
อากาศยาน การตลาดและเศรษฐกิจการค้าในธุรกิจสายการบิน และการ
จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของการจัดการ
ท่าอากาศยานและการจัดการด้านการบิน ผู้เรียนจะสามารถอธิบาย
องค์ประกอบท่ีส าคัญในธุรกิจท่าอากาศยานและสายการบิน แนวโน้ม
ความต้องการในอนาคตของผู้โดยสาร กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องท่าอากาศยานได้ 

 
522381 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมขนส่ง         3(3-0-6) 
 (Safety in Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง 
 การวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุ การสืบสวนอุบัติเหตุในเชิงลึก 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคน การออกแบบถนนท่ีปลอดภัย ความปลอดภัยของ
คนเดินเท้า ความปลอดภัยของยานพาหนะ ความปลอดภัยของ
ระบบราง ความปลอดภัยด้านการบิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของความปลอดภัย
ในงานวิศวกรรมขนส่ง ผู้ เรียนจะสามารถอธิบายความรู้ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร มีวิธีการใดท่ีจะลดความ
เสี่ยงจากอุบัติเหตุ และลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุลงได้ 
 
522382 สิ่งแวดล้อมและพลังงานในภาคการขนส่ง         3(3-0-6) 
 (Environment and Energy in Transportation System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เชื้อเพลิงท่ีใช้ในภาคคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีเชื้อเพลิงใน
อนาคต การประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมจากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การประเมินผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมจากการขนส่งสินค้าในภาคอุตสาหกรรม กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องและมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มลพิษ
สิ่งแวดล้อมจากการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีการลดมลพิษจากภาค
คมนาคมขนส่ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจด้านส่ิงแวดล้อมและ
พลังงานในภาคการขนส่ง ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายและเปรียบเทียบ
พลังงานท่ีใช้ในการขนส่งประเภทต่างๆ ได้ ผู้เรียนจะสามารถอภิปราย
หลักการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากโครงการด้านการคมนาคม
ขนส่งและจากกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ได้ 
 
522383 ปฏิสัมพันธ์ของการพัฒนาเมือง  

การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง         3(3-0-6) 
 (Urban Development, Land Use and  
 Transportation Interaction) 
วิชาบังคับก่อน  :522261 วิศวกรรมขนส่ง 
 ประวัติความเป็นมาของการวางผังเมือง ทฤษฎีการเติบโต
ของเมือง วิธีการวางผังเมืองและภูมิภาค การวางแผนเบื้องต้นด้านการ
ใช้ท่ีดินและการขนส่ง การศึกษาความสัมพันธ์และประเมินผลกระทบ
ของระบบขนส่งต่อ การพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งแวดล้อม บทบาทของหน่วยงานรัฐและเอกชนในการ พัฒนา
ท่ีดินและการขนส่ง 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ของการ
พัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขนส่ง ผู้เรียนจะสามารถ
อธิบายบทบาทและความเกี่ยวข้องระหว่างการพัฒนาเมือง การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และการขนส่งได้ 
 
522384 วิธีวิจัยในงานขนส่งและโลจิสติกส์         2(2-0-4) 
 (Research Methods in Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 แนะน าการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย ขั้นตอนและแนวคิดใน
การวิจัย การตั้งค าถามในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิจัยโดย
การสังเกตการณ์ การทดลอง และการส ารวจ การวัด มาตราการวัด 
แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการวิจัย ผู้เรียนจะ
สามารถอธิบายขั้นตอนในการวิจัยและตั้งค าถามในการวิจัยได้ ผู้เรียนจะ
สามารถออกแบบการวิจัยและสร้างแบบสอบถาม สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
และน าเสนอผลการวิจัยได ้
 
522385 ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ          3(3-0-6) 
 (Introduction to Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 
อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อการประกอบธุรกิจท้ังใน
และต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ธุรกิจใหม่และภาวการณ์
ประกอบการและความส าคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หน้าท่ีทางธุรกิจในด้านการตลาด การผลิต การบริหารองค์การ การ
จัดการการเงินและการจัดท าแผนธุรกิจเบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในค าศัพท์และค า
นิยามด้านธุรกิจ รวมถึงแนวคิดและปัญหาของธุรกิจในโลกปัจจุบัน 
ผู้เรียนจะสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจตามหลักจริยธรรมเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาธุรกิจต่างๆ ได้ 

522386 หลักการจัดการ           3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อองค์การและการจัดการ 
บทบาทและหน้าท่ีของการจัดการ ต้ังแต่การวางแผน การแก้ปัญหา 
การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การน าและการควบคุมใน
องค์การสมัยใหม่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการบริหารจัดการ
องค์กรท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้
เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจเพื่อให้
สามารถเกิดการแข่งขันในตลาดได้ 
 
522387 หลักการตลาด           4(4-0-8) 
 (Principles of Marketing) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิด ปรัชญาและความส าคัญของการตลาด ลักษณะของ
ตลาด สถาบันการตลาด หน้าท่ีของตลาด จรรยาบรรณทางการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าและการส่งเสริมการตลาด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจแนวคิดหลักการ
ตลาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ และบทบาทส าคัญของการตลาดต่อ
เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนจะสามารถประเมินสภาพปัญหาด้าน
การตลาดในมุมมองของท้ังผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้ 

 

522388 การบัญชีการเงิน           4(4-0-8) 
 (Financial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน วงจรบัญชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวดบัญชี 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการวางแผนและออกแบบ
ระบบขนส่งมวลชน ผู้เรียนจะสามารถจัดตารางการให้บริการ วางแผน
แนวเส้นทางและโครงข่ายของระบบ อธิบายคุณลักษณะการ
ด าเนินงานของระบบขนส่งมวลชน ประยุกต์ใช้แบบจ าลองในการวิเคราะห์
ระบบ และสามารถวางแผนต าแหน่งของสถานีได้ 
 
522380 การจัดการท่าอากาศยานและสายการบินเบื องต้น       3(3-0-6) 
 (Introduction to Airport and Airline Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
บ ิน  ซึ ่ง ส ัมพ ัน ธ ์ก ับ ท ่า อ าก าศย าน  ส ายก า ร บินพาณิ ชย์  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ประเภทและหน้าท่ีหลัก
ของท่าอากาศยาน แนวโน้มความต้องการในอนาคตของผู้โดยสาร การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่าอากาศยาน กฎระเบียบข้อบังคับของท่า
อากาศยาน การตลาดและเศรษฐกิจการค้าในธุรกิจสายการบิน และการ
จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของการจัดการ
ท่าอากาศยานและการจัดการด้านการบิน ผู้เรียนจะสามารถอธิบาย
องค์ประกอบท่ีส าคัญในธุรกิจท่าอากาศยานและสายการบิน แนวโน้ม
ความต้องการในอนาคตของผู้โดยสาร กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องท่าอากาศยานได้ 

 
522381 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมขนส่ง         3(3-0-6) 
 (Safety in Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 522261 วิศวกรรมขนส่ง 
 การวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุ การสืบสวนอุบัติเหตุในเชิงลึก 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคน การออกแบบถนนท่ีปลอดภัย ความปลอดภัยของ
คนเดินเท้า ความปลอดภัยของยานพาหนะ ความปลอดภัยของ
ระบบราง ความปลอดภัยด้านการบิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของความปลอดภัย
ในงานวิศวกรรมขนส่ง ผู้ เรียนจะสามารถอธิบายความรู้ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร มีวิธีการใดท่ีจะลดความ
เสี่ยงจากอุบัติเหตุ และลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุลงได้ 
 
522382 สิ่งแวดล้อมและพลังงานในภาคการขนส่ง         3(3-0-6) 
 (Environment and Energy in Transportation System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เชื้อเพลิงท่ีใช้ในภาคคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีเชื้อเพลิงใน
อนาคต การประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมจากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การประเมินผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมจากการขนส่งสินค้าในภาคอุตสาหกรรม กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องและมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มลพิษ
สิ่งแวดล้อมจากการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีการลดมลพิษจากภาค
คมนาคมขนส่ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานในภาคการขนส่ง ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายและเปรียบเทียบ
พลังงานท่ีใช้ในการขนส่งประเภทต่างๆ ได้ ผู้เรียนจะสามารถอภิปราย
หลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการด้านการคมนาคม
ขนส่งและจากกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ได้ 
 
522383 ปฏิสัมพันธ์ของการพัฒนาเมือง  

การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง         3(3-0-6) 
 (Urban Development, Land Use and  
 Transportation Interaction) 
วิชาบังคับก่อน  :522261 วิศวกรรมขนส่ง 
 ประวัติความเป็นมาของการวางผังเมือง ทฤษฎีการเติบโต
ของเมือง วิธีการวางผังเมืองและภูมิภาค การวางแผนเบื้องต้นด้านการ
ใช้ท่ีดินและการขนส่ง การศึกษาความสัมพันธ์และประเมินผลกระทบ
ของระบบขนส่งต่อ การพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งแวดล้อม บทบาทของหน่วยงานรัฐและเอกชนในการ พัฒนา
ท่ีดินและการขนส่ง 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ของการ
พัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขนส่ง ผู้เรียนจะสามารถ
อธิบายบทบาทและความเกี่ยวข้องระหว่างการพัฒนาเมือง การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และการขนส่งได้ 
 
522384 วิธีวิจัยในงานขนส่งและโลจิสติกส์         2(2-0-4) 
 (Research Methods in Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522262 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 แนะน าการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย ขั้นตอนและแนวคิดใน
การวิจัย การตั้งค าถามในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิจัยโดย
การสังเกตการณ์ การทดลอง และการส ารวจ การวัด มาตราการวัด 
แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการวิจัย ผู้เรียนจะ
สามารถอธิบายขั้นตอนในการวิจัยและตั้งค าถามในการวิจัยได้ ผู้เรียนจะ
สามารถออกแบบการวิจัยและสร้างแบบสอบถาม สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
และน าเสนอผลการวิจัยได ้
 
522385 ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ          3(3-0-6) 
 (Introduction to Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 
อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อการประกอบธุรกิจท้ังใน
และต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ธุรกิจใหม่และภาวการณ์
ประกอบการและความส าคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หน้าท่ีทางธุรกิจในด้านการตลาด การผลิต การบริหารองค์การ การ
จัดการการเงินและการจัดท าแผนธุรกิจเบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในค าศัพท์และค า
นิยามด้านธุรกิจ รวมถึงแนวคิดและปัญหาของธุรกิจในโลกปัจจุบัน 
ผู้เรียนจะสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจตามหลักจริยธรรมเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาธุรกิจต่างๆ ได้ 

522386 หลักการจัดการ           3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อองค์การและการจัดการ 
บทบาทและหน้าท่ีของการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การแก้ปัญหา 
การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การน าและการควบคุมใน
องค์การสมัยใหม่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการบริหารจัดการ
องค์กรท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้
เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจเพื่อให้
สามารถเกิดการแข่งขันในตลาดได้ 
 
522387 หลักการตลาด           4(4-0-8) 
 (Principles of Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิด ปรัชญาและความส าคัญของการตลาด ลักษณะของ
ตลาด สถาบันการตลาด หน้าท่ีของตลาด จรรยาบรรณทางการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าและการส่งเสริมการตลาด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจแนวคิดหลักการ
ตลาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ และบทบาทส าคัญของการตลาดต่อ
เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนจะสามารถประเมินสภาพปัญหาด้าน
การตลาดในมุมมองของท้ังผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้ 

 

522388 การบัญชีการเงิน           4(4-0-8) 
 (Financial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน วงจรบัญชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวดบัญชี 
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การจัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
ธุรกิจ การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชีส าหรับกิจการ
ผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของการบัญชี
การเงิน  ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน 
วงจรบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการ
เมื่อสิ้นงวดบัญชี การจัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินของธุรกิจ การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชี
ส าหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
522389 การบัญชีบริหาร           4(4-0-8) 
 Managerial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน :522388 การบัญชีการเงิน 
 แนวคิดการบัญชีบริหาร ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง การวิเคราะห์
พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร ระบบต้นทุน
ผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม การวางแผนก าไร ต้นทุน
มาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิต 
การรายงานแยกตาม หน่วยธุรกิจและการตัดสินใจด้วยต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของการบัญชี
บริหาร  ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้แนวคิดการบัญชีบริหาร ความหมาย 
และแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบ
ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-
ปริมาณ-ก าไร ระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม การ
วางแผนก าไร ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายการผลิต การรายงานแยกตาม หน่วยธุรกิจและการตัดสินใจ
ด้วยต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
522390 กฎหมายธุรกิจ           3(3-0-6) 
 (Business Laws) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย์ นิติกรรม
และสัญญา หน้ีและละเมิด ซ้ือขาย เช่าทรัพย์/เช่าซ้ือ ค้ าประกัน จ านอง 
จ าน า ตั๋วเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและตลาดหลักทรัพย์ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจกฎหมายธุรกิจ ผู้เรียน
จะสามารถปรับประยุกต์ใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจได้  
 
522391 การจัดการเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร เทคนิคและวิธีการก าหนดกลยุทธ์ การน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรได้ ผู้เรี ยนจะ
สามารถก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และจัดการเชิ งกลยุทธ์ ท่ีมี
ประสิทธิผลได ้
 
522392 อนุกรมเวลาและแบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์    4(4-0-8) 
 (Time Series and Forecasting Models) 
วิชาบังคับก่อน : 522269 วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 
 การศึกษาแบบจ าลองอนุกรมเวลา แบบจ าลองท่ีมีตัวแปร
อิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ แบบจ าลองท่ีมีตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิง
คุณภาพ แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น ได้แก่ แบบจ าลองโพรบิต 
และแบบจ าลองโลจิต และการศึกษาระบบสมการท่ีเกี่ยวพันกัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจอนุกรมเวลาและ
แบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลอง
อนุกรมเวลาได้ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลองความน่าจะเป็น
เชิงเส้น และระบบสมการท่ีเกี่ยวพันกันได้ 
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522393 การวิเคราะห์การผลิตและปฏิบัติการ         4(4-0-8) 
 (Production and Operations Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ 
  522266 การวิจัยการด าเนินงาน  
 การบริหารการผลิตและปฎิบัติการ การตัดสินใจ การ
วางแผนก าลังการผลิต การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผน
การผลิตรวมการจัดล าดับการผลิตและบริการ การวางแผนโครงการ 
ปัญหาวิถีวิกฤต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่ งเสริม ให้ เกิดการเรียนรู้ เข้ าใจการวิ เคราะห์
กระบวนการผลิตและการด าเนินการ และการควบคุมการผลิต ผู้เรียน
จะสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการใน
การผลิตและการให้บริการ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ในโซ่อุปทานได้ 

 
522394 ตัวแบบและการจ าลองจราจร         2(1-3-5) 
 (Traffic Simulation and Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 522365 วิศวกรรมจราจร และ  
  522366 ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร 
 ระบบจราจรและการสร้างตัวแบบ ตัวแบบท่ีส าคัญของ
แบบจ าลองจราจร หลักของการสร้างตัวแบบจ าลองจราจรแบบจุลภาค 
การปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบการศึกษาการใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ด้านจราจร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจตัวแบบและการ
จ าลองจราจร ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมการจ าลองจราจร
แบบจุลภาคในการวิเคราะห์และประเมินมาตรการด้านการจราจรได้ 
 
522395 ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์         3(3-0-6) 
 (Packaging in Logistics System) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 หลักการเบื้องต้นของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์ การออกแบบลักษณะของ
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการการขนส่งผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่า 

ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานบรรจุภัณฑ์
ในงานโลจิสติกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจหลักการเบื้องต้นของ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุส าหรับ
บรรจุภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบรรจุภัณฑ์และการขนส่งใน
งานโลจิสติกส์ 
 
522396 แบบจ าลองการเดินทาง          2(1-3-5) 
 (Transport Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง และ  
  522361 ปฏิบัติการวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง 
 แบบจ าลองการเดินทางแบบ 4 ขั้นประกอบด้วยการเกิดการ
เดินทาง การกระจายการเดินทาง การเลือกรูปแบบการเดินทาง และ
การเลือกเส้นทางการเดินทาง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
คาดคะเนความต้องการในการเดินทาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจและสามารถใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับวางแผนการขนส่งและพยากรณ์ความ
ต้องการเดินทางได้  ผู้เรียนจะสามารถสร้างแบบจ าลองการเดินทางแบบ 
4 ขั้นส าหรับพ้ืนท่ีเมืองหรือพื้นท่ีเฉพาะได้ 
 
522495 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพ
ในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
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การจัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
ธุรกิจ การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชีส าหรับกิจการ
ผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของการบัญชี
การเงิน  ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน 
วงจรบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการ
เมื่อสิ้นงวดบัญชี การจัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินของธุรกิจ การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชี
ส าหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
522389 การบัญชีบริหาร           4(4-0-8) 
 Managerial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน :522388 การบัญชีการเงิน 
 แนวคิดการบัญชีบริหาร ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง การวิเคราะห์
พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร ระบบต้นทุน
ผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม การวางแผนก าไร ต้นทุน
มาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิต 
การรายงานแยกตาม หน่วยธุรกิจและการตัดสินใจด้วยต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจท่ัวไปของการบัญชี
บริหาร  ผู้เรียนจะสามารถอธิบายความรู้แนวคิดการบัญชีบริหาร ความหมาย 
และแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบ
ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-
ปริมาณ-ก าไร ระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม การ
วางแผนก าไร ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายการผลิต การรายงานแยกตาม หน่วยธุรกิจและการตัดสินใจ
ด้วยต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
522390 กฎหมายธุรกิจ           3(3-0-6) 
 (Business Laws) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย์ นิติกรรม
และสัญญา หน้ีและละเมิด ซ้ือขาย เช่าทรัพย์/เช่าซ้ือ ค้ าประกัน จ านอง 
จ าน า ตั๋วเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและตลาดหลักทรัพย์ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจกฎหมายธุรกิจ ผู้เรียน
จะสามารถปรับประยุกต์ใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจได้  
 
522391 การจัดการเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร เทคนิคและวิธีการก าหนดกลยุทธ์ การน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรได้ ผู้เรี ยนจะ
สามารถก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และจัดการเชิ งกลยุทธ์ ท่ีมี
ประสิทธิผลได ้
 
522392 อนุกรมเวลาและแบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์    4(4-0-8) 
 (Time Series and Forecasting Models) 
วิชาบังคับก่อน : 522269 วิธีทางสถิติในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 
 การศึกษาแบบจ าลองอนุกรมเวลา แบบจ าลองท่ีมีตัวแปร
อิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ แบบจ าลองท่ีมีตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิง
คุณภาพ แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น ได้แก่ แบบจ าลองโพรบิต 
และแบบจ าลองโลจิต และการศึกษาระบบสมการท่ีเกี่ยวพันกัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจอนุกรมเวลาและ
แบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลอง
อนุกรมเวลาได้ ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลองความน่าจะเป็น
เชิงเส้น และระบบสมการท่ีเกี่ยวพันกันได้ 
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522393 การวิเคราะห์การผลิตและปฏิบัติการ         4(4-0-8) 
 (Production and Operations Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ 
  522266 การวิจัยการด าเนินงาน  
 การบริหารการผลิตและปฎิบั ติการ การตัดสินใจ การ
วางแผนก าลังการผลิต การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผน
การผลิตรวมการจัดล าดับการผลิตและบริการ การวางแผนโครงการ 
ปัญหาวิถีวิกฤต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่ งเสริม ให้ เกิดการเรียนรู้ เข้ าใจการวิ เคราะห์
กระบวนการผลิตและการด าเนินการ และการควบคุมการผลิต ผู้เรียน
จะสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการใน
การผลิตและการให้บริการ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ในโซ่อุปทานได้ 

 
522394 ตัวแบบและการจ าลองจราจร         2(1-3-5) 
 (Traffic Simulation and Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 522365 วิศวกรรมจราจร และ  
  522366 ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร 
 ระบบจราจรและการสร้างตัวแบบ ตัวแบบท่ีส าคัญของ
แบบจ าลองจราจร หลักของการสร้างตัวแบบจ าลองจราจรแบบจุลภาค 
การปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบการศึกษาการใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ด้านจราจร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจตัวแบบและการ
จ าลองจราจร ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมการจ าลองจราจร
แบบจุลภาคในการวิเคราะห์และประเมินมาตรการด้านการจราจรได้ 
 
522395 ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์         3(3-0-6) 
 (Packaging in Logistics System) 
วิชาบังคับก่อน : 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 หลักการเบ้ืองต้นของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์ การออกแบบลักษณะของ
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการการขนส่งผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่า 

ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานบรรจุภัณฑ์
ในงานโลจิสติกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจหลักการเบื้องต้นของ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุส าหรับ
บรรจุภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบรรจุภัณฑ์และการขนส่งใน
งานโลจิสติกส์ 
 
522396 แบบจ าลองการเดินทาง          2(1-3-5) 
 (Transport Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 522360 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง และ  
  522361 ปฏิบัติการวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง 
 แบบจ าลองการเดินทางแบบ 4 ขั้นประกอบด้วยการเกิดการ
เดินทาง การกระจายการเดินทาง การเลือกรูปแบบการเดินทาง และ
การเลือกเส้นทางการเดินทาง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
คาดคะเนความต้องการในการเดินทาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจและสามารถใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับวางแผนการขนส่งและพยากรณ์ความ
ต้องการเดินทางได้  ผู้เรียนจะสามารถสร้างแบบจ าลองการเดินทางแบบ 
4 ขั้นส าหรับพ้ืนท่ีเมืองหรือพื้นท่ีเฉพาะได้ 
 
522495 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพ
ในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
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ประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการนักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
522496 สหกิจศึกษา 1         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และ522495 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือ 
ไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนการให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ท่ีเปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 

7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

522497 สหกิจศึกษา 2         8 หนว่ยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 522496 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนการให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ท่ีเปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
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522498 สหกิจศึกษา 3         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 522497 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ  1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือ 
ไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
522499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 9 หน่วยกิต 
 (Transportation Engineering and Logistics  
 Professional Project) 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมขนส่งหรือโลจิ
สติกส์โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้าท าการวิจัยน าเสนอโครงงานท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งหรือโลจิสติกส์โดยโครงงาน
นั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปาก
เปล่า 
 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2(1-3-5) 
 (Computer Programming I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผล
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี การก าหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ 
ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
 
523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2(1-3-5) 
 (Computer Programming) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับการท างานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาในยุคปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
(หมายเหต ุรายวิชาส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) 
 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2(1-3-5) 
 (Computer Programming II) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ฟังก์ชันและการส่งผ่าน
พารามิเตอร์ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ การเรียงล าดับและการค้นหา 
โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล 
 
523202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 2(1-3-5) 
 (Computer Programming for Engineers) 
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ประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการนักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
522496 สหกิจศึกษา 1         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และ522495 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือ 
ไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนการให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ท่ีเปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 

7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

522497 สหกิจศึกษา 2         8 หนว่ยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 522496 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนการให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ท่ีเปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
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522498 สหกิจศึกษา 3         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 522497 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ  1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือ 
ไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
522499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 9 หน่วยกิต 
 (Transportation Engineering and Logistics  
 Professional Project) 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมขนส่งหรือโลจิ
สติกส์โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้าท าการวิจัยน าเสนอโครงงานท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งหรือโลจิสติกส์โดยโครงงาน
นั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปาก
เปล่า 
 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2(1-3-5) 
 (Computer Programming I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผล
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี การก าหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ 
ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
 
523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2(1-3-5) 
 (Computer Programming) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับการท างานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาในยุคปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
(หมายเหต ุรายวิชาส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) 
 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2(1-3-5) 
 (Computer Programming II) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ฟังก์ชันและการส่งผ่าน
พารามิเตอร์ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ การเรียงล าดับและการค้นหา 
โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล 
 
523202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 2(1-3-5) 
 (Computer Programming for Engineers) 
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วิชาบังคับก่อน : 523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 โครงสร้างข้อมูลแถวล าดับ การเขียนโปรแกรมจัดการกับแถว
ล าดับ การออกแบบโปรแกรมส าหรับโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง 
(หมายเหตุ รายวิชาส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) 
 
523203 การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม 2(1-3-5) 
 (Problem Solving with Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การแก้ปัญหาโดยการใช้ค าสั่งควบคุมและโครงสร้างข้อมูล 
การฝึกทักษะการโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาต้ังแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง 
 
523211 ระบบฐานข้อมูล 4(3-3-9) 
 (Database Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การ
สร้างตัวแบบข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามฐานข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์ การประมวลผลด้วยรายการเปล่ียนแปลง 
ฐานข้อมูลแบบกระจาย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ 
 
523231 โครงสร้างข้อมูลและขั นตอนวิธี 4(4-0-8) 
 (Data Structures and Algorithms) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  
 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
ขั้นตอนวิธีในการเรียงล าดับและค้นหาข้อมูล โครงสร้างข้อมูลลิงค์ลิสต์ 
คิว สแตก ไบนารีทรี บีทรีและฮีฟ กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี 
 
523232  เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 4(3-3-9) 
 (Object–Oriented Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ 
                    523203  การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม 

 แนวคิดเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ
การห่อหุ้มการสืบทอด โพลีมอร์ฟิสซึม อินเตอร์เฟส สายอักขระ การ
จัดการข้อผิดพลาด 

523251 พื นฐานการเขียนโปรแกรม 4(4-0-8) 
 (Programming Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวทางการเขียนโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของ
ภาษาโปรแกรม การแปลภาษา การเรียกซ้ าและโครงสร้างต่างๆ ของ
การเขียนโปรแกรมในภาษารุ่นใหม่ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การเขียนโปรแกรมท่ีขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ และการเขียนโปรแกรม
แบบพร้อมกันขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา การใช้เอพีไอ 
 
523271 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Electronics for Computer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ แรงดันและแหล่งจ่าย
กระแส อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้ว
และตระกูลของวงจรตรรกะ การเชื่อมต่อตระกูลของวงจรตรรกะกับบัส
มาตรฐาน ไดโอดและวงจรไดโอด ออปแอมป์ มอสทรานซิสเตอร์และการ
ไบแอส ตระกูลวงจรตรรกะมอส การสร้างตัวแบบวงจรและการจ าลอง 
พารามิเตอร์และประเด็นในการออกแบบ วงจรแปลงข้อมูล ส่วนประกอบ
ของหน่วยเก็บ การออกแบบวงจรขยาย องค์ประกอบของวงจรรวม 
 
523272 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม   1(0-3-0) 
 คอมพิวเตอร์  
 (Electronic Laboratory for Computer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523271 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ป ฏิ บั ติ ก าร ท่ี มี เ น้ื อ ห าสั ม พั น ธ์ กั บ ร าย วิ ช า  523271 
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4(4-0-8) 
 (Digital System Design) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิง คณิตศาสตร์แบบบูล ตาราง
ความจริง การลดรูปสมการแบบบูลโดยใช้แผนท่ีแบบคาร์นอและวิธี ควิน
แม็คคลอสกี้ แผนผังแบบเวน วงจรเกท วงจรฟลิปฟลอป ส่วนประกอบ
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ของหน่วยความจ า วงจรนับ วงจรชิฟรีจิสเตอร์ การออกแบบระบบดิจิทัล 
การออกแบบวงจรคอมบิเนชันและวงจรซีเควนเชียลการออกแบบส่วน
จ าเพาะของวงจรคอมบิเนชัน การสร้างตัวแบบและการจ าลอง การ
ออกแบบเพื่อรองรับการทดสอบ ตัวแบบของความผิดพร่องและการ
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 
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ การค านวณทางเลขคณิตส าหรับ
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบหน่วยความจ า 
การเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสาร ระบบย่อยของอุปกรณ์ การออกแบบ
ระบบโพรเซสเซอร์ โครงสร้างของหน่วยประมวลผลกลาง ประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพ แบบจ าลองของระบบแบบกระจาย 
 
523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
 (Computer Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความน่าจะเป็นแบบดิสครีต ความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง 
การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การถดถอยสหสัมพันธ ์
การคาดหมาย กระบวนการสโทแคสติก การทดสอบสมมุติฐาน 
 

523302 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2(1-3-5) 
 (Statistical Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์  
 การสรุปข้อมูลและสถิติเชิงพรรณนา การแสดงผลด้วยภาพ 
การอนุมานเชิงสถิติด้วยความถี่และด้วยวิธีแบบเบส์ การจ าลองแบบ
ด้วยการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและแบบพหุ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ท านาย การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงสถิติตั้งแต่การวิเคราะห์เชิง
ส ารวจ การอนุมาน ไปจนถึงการจ าลองแบบ 
 
523312 การค้นพบความรู้และการท าเหมืองข้อมูล 4(4-0-8) 
 (Knowledge Discovery and Data Mining) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล กระบวนการค้นพบความรู้ 
วิธีการทางสถิติในกระบวนการค้นพบความรู้ เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูล การประเมินค่าความรู้ การประยุกต์ใช้การท าเหมืองข้อมูล 
 
523313 เว็บแอพพลิเคชัน 4(3-3-9) 
 (Web Applications) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การแสดงข้อมูลบนเว็บด้วยภาษา HTML และ CSS สคริปต์
แสดงข้อมูลแบบสถิตและแบบพลวัต ภาษาสอบถามข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ส าหรับเว็บแอพพลิเคชัน การเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลและประมวลผล การท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 4(3-3-9) 
 (System Analysis and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ระบบดั้งเดิม การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความ
ต้องการเชิงซอฟต์แวร์ การอธิบายโดเมนทางธุรกิจ การออกแบบต้นแบบ
และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างแบบจ าลองโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล แผนผัง
กรณีใช้งานเชิงธุรกิจและเชิงระบบ แผนผังสื่อสาร แผนผังล าดับ แผนผัง
คลาสระดับวิเคราะห์และระดับออกแบบ แผนผังการน าไปใช้ การออกแบบ
ระบบย่อย เทคนิคการพัฒนาระบบงานตามการวิเคราะห์และออกแบบ 
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วิชาบังคับก่อน : 523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 โครงสร้างข้อมูลแถวล าดับ การเขียนโปรแกรมจัดการกับแถว
ล าดับ การออกแบบโปรแกรมส าหรับโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง 
(หมายเหตุ รายวิชาส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) 
 
523203 การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม 2(1-3-5) 
 (Problem Solving with Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การแก้ปัญหาโดยการใช้ค าสั่งควบคุมและโครงสร้างข้อมูล 
การฝึกทักษะการโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาต้ังแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง 
 
523211 ระบบฐานข้อมูล 4(3-3-9) 
 (Database Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การ
สร้างตัวแบบข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามฐานข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์ การประมวลผลด้วยรายการเปล่ียนแปลง 
ฐานข้อมูลแบบกระจาย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ 
 
523231 โครงสร้างข้อมูลและขั นตอนวิธี 4(4-0-8) 
 (Data Structures and Algorithms) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  
 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
ขั้นตอนวิธีในการเรียงล าดับและค้นหาข้อมูล โครงสร้างข้อมูลลิงค์ลิสต์ 
คิว สแตก ไบนารีทรี บีทรีและฮีฟ กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี 
 
523232  เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 4(3-3-9) 
 (Object–Oriented Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ 
                    523203  การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม 

 แนวคิดเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ
การห่อหุ้มการสืบทอด โพลีมอร์ฟิสซึม อินเตอร์เฟส สายอักขระ การ
จัดการข้อผิดพลาด 

523251 พื นฐานการเขียนโปรแกรม 4(4-0-8) 
 (Programming Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวทางการเขียนโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของ
ภาษาโปรแกรม การแปลภาษา การเรียกซ้ าและโครงสร้างต่างๆ ของ
การเขียนโปรแกรมในภาษารุ่นใหม่ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การเขียนโปรแกรมท่ีขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ และการเขียนโปรแกรม
แบบพร้อมกันขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา การใช้เอพีไอ 
 
523271 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Electronics for Computer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ แรงดันและแหล่งจ่าย
กระแส อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้ว
และตระกูลของวงจรตรรกะ การเชื่อมต่อตระกูลของวงจรตรรกะกับบัส
มาตรฐาน ไดโอดและวงจรไดโอด ออปแอมป์ มอสทรานซิสเตอร์และการ
ไบแอส ตระกูลวงจรตรรกะมอส การสร้างตัวแบบวงจรและการจ าลอง 
พารามิเตอร์และประเด็นในการออกแบบ วงจรแปลงข้อมูล ส่วนประกอบ
ของหน่วยเก็บ การออกแบบวงจรขยาย องค์ประกอบของวงจรรวม 
 
523272 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม   1(0-3-0) 
 คอมพิวเตอร์  
 (Electronic Laboratory for Computer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523271 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ป ฏิ บั ติ ก าร ท่ี มี เ น้ื อ ห าสั ม พั น ธ์ กั บ ร าย วิ ช า  523271 
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4(4-0-8) 
 (Digital System Design) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิง คณิตศาสตร์แบบบูล ตาราง
ความจริง การลดรูปสมการแบบบูลโดยใช้แผนท่ีแบบคาร์นอและวิธี ควิน
แม็คคลอสกี้ แผนผังแบบเวน วงจรเกท วงจรฟลิปฟลอป ส่วนประกอบ
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ของหน่วยความจ า วงจรนับ วงจรชิฟรีจิสเตอร์ การออกแบบระบบดิจิทัล 
การออกแบบวงจรคอมบิเนชันและวงจรซีเควนเชียลการออกแบบส่วน
จ าเพาะของวงจรคอมบิเนชัน การสร้างตัวแบบและการจ าลอง การ
ออกแบบเพื่อรองรับการทดสอบ ตัวแบบของความผิดพร่องและการ
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 
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ การค านวณทางเลขคณิตส าหรับ
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบหน่วยความจ า 
การเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสาร ระบบย่อยของอุปกรณ์ การออกแบบ
ระบบโพรเซสเซอร์ โครงสร้างของหน่วยประมวลผลกลาง ประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพ แบบจ าลองของระบบแบบกระจาย 
 
523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
 (Computer Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความน่าจะเป็นแบบดิสครีต ความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง 
การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การถดถอยสหสัมพันธ ์
การคาดหมาย กระบวนการสโทแคสติก การทดสอบสมมุติฐาน 
 

523302 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2(1-3-5) 
 (Statistical Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์  
 การสรุปข้อมูลและสถิติเชิงพรรณนา การแสดงผลด้วยภาพ 
การอนุมานเชิงสถิติด้วยความถ่ีและด้วยวิธีแบบเบส์ การจ าลองแบบ
ด้วยการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและแบบพหุ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ท านาย การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงสถิติตั้งแต่การวิเคราะห์เชิง
ส ารวจ การอนุมาน ไปจนถึงการจ าลองแบบ 
 
523312 การค้นพบความรู้และการท าเหมืองข้อมูล 4(4-0-8) 
 (Knowledge Discovery and Data Mining) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล กระบวนการค้นพบความรู้ 
วิธีการทางสถิติในกระบวนการค้นพบความรู้ เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูล การประเมินค่าความรู้ การประยุกต์ใช้การท าเหมืองข้อมูล 
 
523313 เว็บแอพพลิเคชัน 4(3-3-9) 
 (Web Applications) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การแสดงข้อมูลบนเว็บด้วยภาษา HTML และ CSS สคริปต์
แสดงข้อมูลแบบสถิตและแบบพลวัต ภาษาสอบถามข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ส าหรับเว็บแอพพลิเคชัน การเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลและประมวลผล การท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 4(3-3-9) 
 (System Analysis and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ระบบดั้งเดิม การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความ
ต้องการเชิงซอฟต์แวร์ การอธิบายโดเมนทางธุรกิจ การออกแบบต้นแบบ
และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างแบบจ าลองโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล แผนผัง
กรณีใช้งานเชิงธุรกิจและเชิงระบบ แผนผังสื่อสาร แผนผังล าดับ แผนผัง
คลาสระดับวิเคราะห์และระดับออกแบบ แผนผังการน าไปใช้ การออกแบบ
ระบบย่อย เทคนิคการพัฒนาระบบงานตามการวิเคราะห์และออกแบบ 
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523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 4(3-3-9) 
 (Software Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ดั้งเดิม การพัฒนาประเภทอาไจล์ 
วิธีการรวบรวมความต้องการเชิงซอฟต์แวร์ วิธีการพัฒนาข้อก าหนด
ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การวัดขนาดซอฟต์แวร์ 
วิธีการประมาณความพยายามในการพัฒนา การวางแผนและการบริหาร
โครงการและคณะผู้พัฒนา การจัดการความเปลี่ยนแปลงเชิงซอฟต์แวร์ 
การสร้างซอฟต์แวร์ การตรวจทานและทวนสอบซอฟต์แวร์เทียบกับ
เอกสารข้อก าหนด การทดสอบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ การบ ารุง 
รักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ท่ีทนต่อความผิดพร่อง 
เครื่องมือช่วยงานและสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
523333 การเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์     4(3-3-9) 
 (Event-Driven Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
 หลักการเขียนโปรแกรมท่ีขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ การใช้
ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ โครงสร้างภาษาโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์และการจัดการเหตุการณ์ โครงสร้างทางภาษาเชิงฟังก์ชัน
เบื้องต้นและเชิงวัตถุท่ีใช้เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ การส่งและรับวัตถุ
เหตุการณ์ การสื่อสารข้ามเครื่องโดยใช้การรับส่งเหตุการณ์ รูปแบบเชิง
สถาปัตยกรรมท่ีใช้จัดการและแพร่เหตุการณ์ การใช้แนวทางการเขียน
โปรแกรมท่ีขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
 
523351 วิธีฟอร์มอลและภาวะค านวณได้ 4(4-0-8) 
 (Formal Methods and Computability) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาษาฟอร์มอลและออโตเมตา คลาสของภาษาฟอร์มอล 
ปัญหาการตัดสินใจท่ีมีค าตอบและไม่มีค าตอบ ปัญหาในงานคอมพิวเตอร์ 
ทฤษฎีการค านวณเบื้องต้น ขั้นตอนวิธีส าหรับการค านวณ ขั้นตอนวิธี
แบบกระจาย 
 
523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 4(4-0-8) 
 (Computer and Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดพื้นฐานของการส่ือสารข้อมูล ลักษณะของสัญญาณ 
การบีบอัดและการกระจายสัญญาณ ตัวกลางท่ีใช้ในการสื่อสาร การ
มัลติเพล็กซ์ข้อมูล ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
เครือข่าย โพรโทคอลในระบบเครือข่ายสื่อสาร ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ี
และข่ายงานบริเวณกว้างการประมวลผลแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ 
การประมวลแบบไร้สายและแบบเคล่ือนท่ี การประเมินประสิทธิภาพ  
 
523353  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  4(3-3-9) 
 (Computer Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 โครงสร้างเครือข่าย ตัวแบบของเครือข่ายและสถาปัตยกรรม
ของเครือข่ายแบบต่างๆ วิธีการและกระบวนการในการท างานในแต่ละ
ขั้นของสถาปัตยกรรมเครือข่ายเจ็ดชั้น การจัดการเครือข่าย ความมั่นคง
และบูรณภาพข้อมูลและการท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523354 ระบบปฏิบัติการ 4(3-3-9)  
 (Operating Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ หลักการ
ออกแบบ ภาวะพร้อมกัน  การจัดการโพรเซสและเทร็ด การท างาน
ประสานกันและการติดต่อสื่อสารกันของโพรเซส การจัดก าหนดการและ
การเลือกจ่ายงาน ความม่ันคงและการป้องกัน การจัดการหน่วยความจ า 
การจัดการหน่วยความจ าเสมือน การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล การจัดการ
อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต การประเมินประสิทธิภาพของระบบ การท า
ปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523371 ไมโครโพรเซสเซอร์ 4(3-3-9) 
 (Microprocessors) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ 
ระบบบัสต่างๆ อินพุตพอร์ต เอาต์พุตพอร์ต การ์ดแสดงผล จอภาพ 
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษา 
ระดับสูงเพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพื่อการควบคุม
ระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรมและพอร์ตอื่นๆ 
ระบบหน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าส ารอง ระบบไฟล์ข้อมูล 
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523372 ระบบฝังตัว 4(3-3-9)  
 (Embedded Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 ภาพรวมของระบบฝังตัว การติดต่อระหว่างส่วนประกอบต่างๆ 
ของระบบ การเชื่อมต่อกับภายนอก ความปลอดภัยและเสถียรภาพ 
หลักการออกแบบ เครื่องมือท่ีใช้และวิธีการออกแบบการท าปฏิบัติการใน
ห้องทดลอง 
 
523373 การออกแบบระบบดิจิทัลขั นสูง 4(3-3-9) 
 (Advanced Digital System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 การประมวลและแสดงผลทางตรรกะ การออกแบบวงจรดิจิทัล 
วงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การพัฒนาและวิเคราะห์
วงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใช้วงจรรวม
และอุปกรณ์ตรรกะท่ีสามารถโปรแกรมได้แบบต่างๆ เช่น PAL, CPLD และ 
FPGA ขั้นตอนการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาเอช
ดีแอลส าหรับช่วยในการออกแบบการท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523411 ปัญญาประดิษฐ์ในงานประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Artificial Intelligence in Applications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของปัญญาประดิษฐ์ ตรรกศาสตร์และการแทน
ความรู้ วิธีการค้นหาและฮิวริสติก การค้นหาท่ีชาญฉลาด การคิดหา
เหตุผล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
 
523412 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 4(4-0-8) 
 (Expert Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สถาปัตยกรรมของระบบผู้เชี่ยวชาญ การแสวงหาความรู้ การ
สร้างฐานความรู้ กลไกการท างานของเครื่องอนุมาน ความไม่แน่นอน 
 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 

523414 เครือข่ายประสาทเทียม 4(4-0-8) 
 (Artificial Neural Networks) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานเครือข่ายประสาทเทียม แบบจ าลองนิวรอนและ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย การเรียนรู้ของเพอร์เซ็พตรอน การเรียนรู้แบบ
เฮ็บเบียน การเรียนรู้แบบวิโดร์-ฮอฟฟ์ การเรียนรู้แบบแพร่กลับ การ
เรียนรู้แบบแข่งขัน การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก เครือข่ายของ
ฟังก์ชันฐานรัศมี เครื่องเวกเตอร์เกื้อหนุน 
 
523415 เว็บเชิงความหมาย 4(4-0-8) 
 (Semantic Web) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน าเว็บเชิงความหมาย วิธีการต่างๆ ในการแสดงตัวแบบ
ข้อมูลและการแสดงความสัมพันธ์เชิงความหมาย ภาษาและเครื่องมือท่ี
ใช้ในการสร้างเอกสารเว็บชนิดมีโครงสร้างและการอธิบายทรัพยากรเว็บ 
การประยุกต์ใช้ในการรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
 
523416 คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล 4(4-0-8) 
 (Computer and Data Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เครื่องมือในการประมวลผลและภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การท างานกับข้อมูล เทคนิคในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ การ
ส ารวจข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล เทคนิคเชิงสถิติและขั้นตอนวิธีการ
เรียนรู้ของเครื่องส าหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโครงงานเพื่อฝึก
ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
523417 สนเทศศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Health and Environmental Informatics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานประยุกต์ด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เครื่องมือและเทคนิคยุคใหม่ท่ีใช้สนับสนุนสนเทศศาสตร์
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523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 4(3-3-9) 
 (Software Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ดั้งเดิม การพัฒนาประเภทอาไจล์ 
วิธีการรวบรวมความต้องการเชิงซอฟต์แวร์ วิธีการพัฒนาข้อก าหนด
ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การวัดขนาดซอฟต์แวร์ 
วิธีการประมาณความพยายามในการพัฒนา การวางแผนและการบริหาร
โครงการและคณะผู้พัฒนา การจัดการความเปลี่ยนแปลงเชิงซอฟต์แวร์ 
การสร้างซอฟต์แวร์ การตรวจทานและทวนสอบซอฟต์แวร์เทียบกับ
เอกสารข้อก าหนด การทดสอบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ การบ ารุง 
รักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ท่ีทนต่อความผิดพร่อง 
เครื่องมือช่วยงานและสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
523333 การเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์     4(3-3-9) 
 (Event-Driven Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
 หลักการเขียนโปรแกรมท่ีขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ การใช้
ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ โครงสร้างภาษาโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์และการจัดการเหตุการณ์ โครงสร้างทางภาษาเชิงฟังก์ชัน
เบื้องต้นและเชิงวัตถุท่ีใช้เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ การส่งและรับวัตถุ
เหตุการณ์ การสื่อสารข้ามเครื่องโดยใช้การรับส่งเหตุการณ์ รูปแบบเชิง
สถาปัตยกรรมท่ีใช้จัดการและแพร่เหตุการณ์ การใช้แนวทางการเขียน
โปรแกรมท่ีขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
 
523351 วิธีฟอร์มอลและภาวะค านวณได้ 4(4-0-8) 
 (Formal Methods and Computability) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาษาฟอร์มอลและออโตเมตา คลาสของภาษาฟอร์มอล 
ปัญหาการตัดสินใจท่ีมีค าตอบและไม่มีค าตอบ ปัญหาในงานคอมพิวเตอร์ 
ทฤษฎีการค านวณเบื้องต้น ขั้นตอนวิธีส าหรับการค านวณ ขั้นตอนวิธี
แบบกระจาย 
 
523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 4(4-0-8) 
 (Computer and Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดพ้ืนฐานของการสื่อสารข้อมูล ลักษณะของสัญญาณ 
การบีบอัดและการกระจายสัญญาณ ตัวกลางท่ีใช้ในการสื่อสาร การ
มัลติเพล็กซ์ข้อมูล ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
เครือข่าย โพรโทคอลในระบบเครือข่ายสื่อสาร ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ี
และข่ายงานบริเวณกว้างการประมวลผลแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ 
การประมวลแบบไร้สายและแบบเคลื่อนท่ี การประเมินประสิทธิภาพ  
 
523353  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  4(3-3-9) 
 (Computer Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 โครงสร้างเครือข่าย ตัวแบบของเครือข่ายและสถาปัตยกรรม
ของเครือข่ายแบบต่างๆ วิธีการและกระบวนการในการท างานในแต่ละ
ขั้นของสถาปัตยกรรมเครือข่ายเจ็ดชั้น การจัดการเครือข่าย ความมั่นคง
และบูรณภาพข้อมูลและการท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523354 ระบบปฏิบัติการ 4(3-3-9)  
 (Operating Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ หลักการ
ออกแบบ ภาวะพร้อมกัน  การจัดการโพรเซสและเทร็ด การท างาน
ประสานกันและการติดต่อสื่อสารกันของโพรเซส การจัดก าหนดการและ
การเลือกจ่ายงาน ความม่ันคงและการป้องกัน การจัดการหน่วยความจ า 
การจัดการหน่วยความจ าเสมือน การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล การจัดการ
อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต การประเมินประสิทธิภาพของระบบ การท า
ปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523371 ไมโครโพรเซสเซอร์ 4(3-3-9) 
 (Microprocessors) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ 
ระบบบัสต่างๆ อินพุตพอร์ต เอาต์พุตพอร์ต การ์ดแสดงผล จอภาพ 
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษา 
ระดับสูงเพ่ือการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพื่อการควบคุม
ระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรมและพอร์ตอื่นๆ 
ระบบหน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าส ารอง ระบบไฟล์ข้อมูล 
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523372 ระบบฝังตัว 4(3-3-9)  
 (Embedded Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 ภาพรวมของระบบฝังตัว การติดต่อระหว่างส่วนประกอบต่างๆ 
ของระบบ การเชื่อมต่อกับภายนอก ความปลอดภัยและเสถียรภาพ 
หลักการออกแบบ เครื่องมือท่ีใช้และวิธีการออกแบบการท าปฏิบัติการใน
ห้องทดลอง 
 
523373 การออกแบบระบบดิจิทัลขั นสูง 4(3-3-9) 
 (Advanced Digital System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 การประมวลและแสดงผลทางตรรกะ การออกแบบวงจรดิจิทัล 
วงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การพัฒนาและวิเคราะห์
วงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใช้วงจรรวม
และอุปกรณ์ตรรกะท่ีสามารถโปรแกรมได้แบบต่างๆ เช่น PAL, CPLD และ 
FPGA ขั้นตอนการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาเอช
ดีแอลส าหรับช่วยในการออกแบบการท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523411 ปัญญาประดิษฐ์ในงานประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Artificial Intelligence in Applications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของปัญญาประดิษฐ์ ตรรกศาสตร์และการแทน
ความรู้ วิธีการค้นหาและฮิวริสติก การค้นหาท่ีชาญฉลาด การคิดหา
เหตุผล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
 
523412 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 4(4-0-8) 
 (Expert Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สถาปัตยกรรมของระบบผู้เชี่ยวชาญ การแสวงหาความรู้ การ
สร้างฐานความรู้ กลไกการท างานของเครื่องอนุมาน ความไม่แน่นอน 
 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 

523414 เครือข่ายประสาทเทียม 4(4-0-8) 
 (Artificial Neural Networks) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานเครือข่ายประสาทเทียม แบบจ าลองนิวรอนและ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย การเรียนรู้ของเพอร์เซ็พตรอน การเรียนรู้แบบ
เฮ็บเบียน การเรียนรู้แบบวิโดร์-ฮอฟฟ์ การเรียนรู้แบบแพร่กลับ การ
เรียนรู้แบบแข่งขัน การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก เครือข่ายของ
ฟังก์ชันฐานรัศมี เครื่องเวกเตอร์เกื้อหนุน 
 
523415 เว็บเชิงความหมาย 4(4-0-8) 
 (Semantic Web) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน าเว็บเชิงความหมาย วิธีการต่างๆ ในการแสดงตัวแบบ
ข้อมูลและการแสดงความสัมพันธ์เชิงความหมาย ภาษาและเครื่องมือท่ี
ใช้ในการสร้างเอกสารเว็บชนิดมีโครงสร้างและการอธิบายทรัพยากรเว็บ 
การประยุกต์ใช้ในการรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
 
523416 คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล 4(4-0-8) 
 (Computer and Data Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เครื่องมือในการประมวลผลและภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การท างานกับข้อมูล เทคนิคในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ การ
ส ารวจข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล เทคนิคเชิงสถิติและขั้นตอนวิธีการ
เรียนรู้ของเครื่องส าหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโครงงานเพื่อฝึก
ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
523417 สนเทศศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Health and Environmental Informatics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานประยุกต์ด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เครื่องมือและเทคนิคยุคใหม่ท่ีใช้สนับสนุนสนเทศศาสตร์
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สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ของเครื่องและการท าเหมืองข้อมูล
ในงานคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยและเวชศาสตร์ป้องกัน การฝึกทักษะ
ด้วยการท าโครงงานเพื่อบูรณาการกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง
ประเภทท่ีมักจะพบในข้อมูลระเบียนการแพทย์  รวมถึ งข้อมูล
สิ่งแวดล้อมและชีววิทยาท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
 
523435 กระบวนการซอฟต์แวร ์ 4(4-0-8) 
 (Software Process) 
วิชาบังคับก่อน : 523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 กระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์กรอบงานกระบวนการ 
กิจกรรมของกรอบงานกระบวนการ แบบจ าลองกระบวนการ การ
ปรับปรุงกระบวนการ มาตรฐานไอเอสโอ ไอทิล และซีเอ็มเอ็มไอ 
 
523451 คอมพิวเตอร์กราฟิก 4(4-0-8) 
 (Computer Graphics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกราฟิก อุปกรณ์อินพุต
เอาต์พุต การหาทางเดินของจุดจากภาพ การแปลงใน 2 มิติ การ
เคลื่อนท่ี การหมุน การสะท้อน การตัดเล็ม แนวความคิดการก าหนด
กรอบหน้าต่าง ขั้นตอนวิธีการตัด การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 
3 มิติ การมองใน 3 มิติ การประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิก  
 
523452 การประมวลผลภาพดิจิทัล 4(4-0-8) 
 (Digital Image Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานของภาพดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การกรอง
ข้อมูลภาพ การซ่อมแซมข้อมูลภาพ การประมวลผลภาพสี การประมวลผล
ภาพเชิงสัญฐานวิทยาการหาขอบและเส้น การแบ่งพื้นท่ีภาพการแทน
ภาพและองค์ประกอบลักษณะของภาพการรู้จ าวัตถุ 
 
523453 การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Computer Vision) 

 วิชาบังคับก่อน : 523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ และ  
  523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

 แนะน าระบบการมองเห็น  การประมวลผลเพื่อเตรียมภาพ การ
ลดสัญญาณรบกวน การตรวจหาขอบภาพการแยกองค์ประกอบภาพตาม
ขอบและตามบริเวณการแบ่งแยกประเภทแบบผ่อนปรนการแปลงฮาฟการ
แปลงฮาฟล าดับสูง การรู้จ ารูปทรงการซ้อนทับภาพ การมองเห็นแบบสอง
มุมมองโดยการค านวณ และพิจารณาจากตัวแปรเชิงแสง การเคลื่อนไหว
และการไหลของแสงการสร้างแบบจ าลองการมองเห็นในทางปฏิบัติ 
 
523454 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4(3-3-9) 
 (Computer Network Programming) 

 วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ 
  523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

 พื้นฐานเครือข่าย แบบจ าลองโอเอสไอ/อินเทอร์เน็ต โพรเซส
ส าหรับไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ระบบแบบกระจาย ล าดับชั้นการส่งผ่าน
ข้อมูล ซ็อกเก็ต โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและยูดีพี ซ็อกเก็ตทีซีพี/ไอพีและ
ยูดีพี ซ็อกเก็ตเบิร์กลีย์และวินซ็อกเอพีไอ โพรเซสแบบเชื่อมต่อและแบบ
ไร้การเชื่อมต่อ การก าหนดเลขท่ีอยู่ และการค้นคืนสารสนเทศ 
ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์แบบกระแสและแบบเดทาแกรม การออกแบบ
ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ การมัลติเพล็กซ์ไอโอ การบล็อก การมัลติคาสท์ 
การจัดล าดับไอโอ การเข้าถึงชั้นส่งข้อมูล การประยุกต์เครือข่าย 
 
523455  ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 4(3-3-9) 
 (Computer Security) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของระบบ การส ารองข้อมูล 
กลเม็ดการเข้ารหัสลับ กลเม็ดการพิสูจน์ตัวจริง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน
ตัวป้องกันการบุกรุก ลายเซ็นดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยของ
จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์  เว็บ เอ็ฟทีพีและเทลเน็ต ไวรัส หนอน
อินเทอร์เน็ต ประตูลับ การท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
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523456  การพัฒนาโอเพนซอร์ส 4(4-0-8) 
 (Open Source Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของโอเพนซอร์ส การติดตั้งและการ
อัพเดทโปรแกรม การคอมไพล์โปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนเชลล์ 
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมระบบ การท างานของเอ็กซ์วินโดวส์ 
การท าดิสทริบิวชันใหม่ 
 
523460 การวิเคราะห์และออกแบบขั นตอนวิธี 4(4-0-8) 
 (Algorithm Analysis and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
 ความรู้พื้ น ฐานขั้ นตอนวิธี  ขั้ นตอนวิธีแบบรี เคอร์ชั น 
คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี วิธีการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่ าสุดและเฉลี่ยของขั้นตอนวิธี การวิเคราะขั้นตอน
วิธีพื้นฐานในการค้นหาและเรียงล าดับข้อมูล ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ
และต้นไม้  ขั้นตอนวิธีแบบกรีดี แบบแบ่งแยกและเอาชนะ และ
ก าหนดการพลวัต 
 
523471 วิธีหาค่าเหมาะที่สุด 4(4-0-8) 
 (Optimization Methods) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบพลวัต ก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ 
วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด วิธีเกรเดียนต์ วิธีของนิวตัน ก าหนดการเชิงเส้น 
ก าหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดไม่ต่อเนื่อง 
 
523472 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 4(4-0-8) 
 (Numerical Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การวิเคราะห์จ านวนและค่าผิดพลาด รากของสมการ ระบบ
สมการพีชคณิตเชิงเส้น การปรับเส้นโค้ง การหาอนุพันธ์และการหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การออกแบบและการท าให้
เกิดผลด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ 
 
 

523473 การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 4(3-3-9) 
 (Micro Robot Development) 
วิชาบังคับก่อน : 523371 ไมโครโพรเซสเซอร์ 
 หลักการท างานและองค์ประกอบของหุ่นยนต์ การออกแบบ 
การวิเคราะห์  และการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ เพื่ องานวิจัยและ
อุตสาหกรรม เช่นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก หุ่นยนต์เคลื่อนท่ี หุ่นยนต์ช่วย
งานวิจัย การสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์ท่ีนักศึกษาออกแบบ
ภายใต้กรอบหั วข้อ ท่ีอาจารย์ตั้ งไว้  เพื่ อ ให้ ได้ รูปแบบหุ่นยนต์ ท่ี
หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง 
 
523480 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Computer Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : 523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 วิจัยและพัฒนาโครงงานในสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
โครงงานต้องเสร็จในหน่ึงภาคการศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอและส่ง
รายงานเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
523481 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  4(4-0-8) 
 (Special Problems in Computer Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิจัยและพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องในสาย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผลงานวิจัย
และพัฒนาต้องเสร็จในหน่ึงภาคการศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอและส่ง
รายงานเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
523482 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  4(4-0-8) 
 (Special Problems in Computer Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 523481 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 1  
 วิจัยและพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องในสาย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผลงานวิจัย
และพัฒนาต้องเสร็จในหน่ึงภาคการศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอและส่ง
รายงานเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ของเครื่องและการท าเหมืองข้อมูล
ในงานคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยและเวชศาสตร์ป้องกัน การฝึกทักษะ
ด้วยการท าโครงงานเพื่อบูรณาการกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง
ประเภทท่ีมักจะพบในข้อมูลระเบียนการแพทย์  รวมถึ งข้อมูล
สิ่งแวดล้อมและชีววิทยาท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
 
523435 กระบวนการซอฟต์แวร ์ 4(4-0-8) 
 (Software Process) 
วิชาบังคับก่อน : 523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 กระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์กรอบงานกระบวนการ 
กิจกรรมของกรอบงานกระบวนการ แบบจ าลองกระบวนการ การ
ปรับปรุงกระบวนการ มาตรฐานไอเอสโอ ไอทิล และซีเอ็มเอ็มไอ 
 
523451 คอมพิวเตอร์กราฟิก 4(4-0-8) 
 (Computer Graphics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกราฟิก อุปกรณ์อินพุต
เอาต์พุต การหาทางเดินของจุดจากภาพ การแปลงใน 2 มิติ การ
เคลื่อนท่ี การหมุน การสะท้อน การตัดเล็ม แนวความคิดการก าหนด
กรอบหน้าต่าง ขั้นตอนวิธีการตัด การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 
3 มิติ การมองใน 3 มิติ การประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิก  
 
523452 การประมวลผลภาพดิจิทัล 4(4-0-8) 
 (Digital Image Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานของภาพดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การกรอง
ข้อมูลภาพ การซ่อมแซมข้อมูลภาพ การประมวลผลภาพสี การประมวลผล
ภาพเชิงสัญฐานวิทยาการหาขอบและเส้น การแบ่งพื้นท่ีภาพการแทน
ภาพและองค์ประกอบลักษณะของภาพการรู้จ าวัตถุ 
 
523453 การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Computer Vision) 

 วิชาบังคับก่อน : 523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ และ  
  523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

 แนะน าระบบการมองเห็น  การประมวลผลเพื่อเตรียมภาพ การ
ลดสัญญาณรบกวน การตรวจหาขอบภาพการแยกองค์ประกอบภาพตาม
ขอบและตามบริเวณการแบ่งแยกประเภทแบบผ่อนปรนการแปลงฮาฟการ
แปลงฮาฟล าดับสูง การรู้จ ารูปทรงการซ้อนทับภาพ การมองเห็นแบบสอง
มุมมองโดยการค านวณ และพิจารณาจากตัวแปรเชิงแสง การเคลื่อนไหว
และการไหลของแสงการสร้างแบบจ าลองการมองเห็นในทางปฏิบัติ 
 
523454 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4(3-3-9) 
 (Computer Network Programming) 

 วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ 
  523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

 พื้นฐานเครือข่าย แบบจ าลองโอเอสไอ/อินเทอร์เน็ต โพรเซส
ส าหรับไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ระบบแบบกระจาย ล าดับชั้นการส่งผ่าน
ข้อมูล ซ็อกเก็ต โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและยูดีพี ซ็อกเก็ตทีซีพี/ไอพีและ
ยูดีพี ซ็อกเก็ตเบิร์กลีย์และวินซ็อกเอพีไอ โพรเซสแบบเชื่อมต่อและแบบ
ไร้การเชื่อมต่อ การก าหนดเลขท่ีอยู่ และการค้นคืนสารสนเทศ 
ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์แบบกระแสและแบบเดทาแกรม การออกแบบ
ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ การมัลติเพล็กซ์ไอโอ การบล็อก การมัลติคาสท์ 
การจัดล าดับไอโอ การเข้าถึงชั้นส่งข้อมูล การประยุกต์เครือข่าย 
 
523455  ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 4(3-3-9) 
 (Computer Security) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบ การส ารองข้อมูล 
กลเม็ดการเข้ารหัสลับ กลเม็ดการพิสูจน์ตัวจริง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน
ตัวป้องกันการบุกรุก ลายเซ็นดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยของ
จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์  เว็บ เอ็ฟทีพีและเทลเน็ต ไวรัส หนอน
อินเทอร์เน็ต ประตูลับ การท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
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523456  การพัฒนาโอเพนซอร์ส 4(4-0-8) 
 (Open Source Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของโอเพนซอร์ส การติดตั้งและการ
อัพเดทโปรแกรม การคอมไพล์โปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนเชลล์ 
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมระบบ การท างานของเอ็กซ์วินโดวส์ 
การท าดิสทริบิวชันใหม่ 
 
523460 การวิเคราะห์และออกแบบขั นตอนวิธี 4(4-0-8) 
 (Algorithm Analysis and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
 ความรู้พื้ น ฐานขั้ นตอนวิธี  ขั้ นตอนวิธีแบบรี เคอร์ชั น 
คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี วิธีการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่ าสุดและเฉลี่ยของขั้นตอนวิธี การวิเคราะขั้นตอน
วิธีพื้นฐานในการค้นหาและเรียงล าดับข้อมูล ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ
และต้นไม้  ขั้นตอนวิธีแบบกรีดี แบบแบ่งแยกและเอาชนะ และ
ก าหนดการพลวัต 
 
523471 วิธีหาค่าเหมาะที่สุด 4(4-0-8) 
 (Optimization Methods) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบพลวัต ก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ 
วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด วิธีเกรเดียนต์ วิธีของนิวตัน ก าหนดการเชิงเส้น 
ก าหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดไม่ต่อเนื่อง 
 
523472 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 4(4-0-8) 
 (Numerical Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การวิเคราะห์จ านวนและค่าผิดพลาด รากของสมการ ระบบ
สมการพีชคณิตเชิงเส้น การปรับเส้นโค้ง การหาอนุพันธ์และการหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การออกแบบและการท าให้
เกิดผลด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ 
 
 

523473 การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 4(3-3-9) 
 (Micro Robot Development) 
วิชาบังคับก่อน : 523371 ไมโครโพรเซสเซอร์ 
 หลักการท างานและองค์ประกอบของหุ่นยนต์ การออกแบบ 
การวิเคราะห์  และการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ เพื่ องานวิจัยและ
อุตสาหกรรม เช่นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก หุ่นยนต์เคลื่อนท่ี หุ่นยนต์ช่วย
งานวิจัย การสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์ท่ีนักศึกษาออกแบบ
ภายใต้กรอบหั วข้อ ท่ีอาจารย์ตั้ งไว้  เพื่ อ ให้ ได้ รูปแบบหุ่นยนต์ ท่ี
หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง 
 
523480 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Computer Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : 523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 วิจัยและพัฒนาโครงงานในสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
โครงงานต้องเสร็จในหน่ึงภาคการศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอและส่ง
รายงานเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
523481 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  4(4-0-8) 
 (Special Problems in Computer Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิจัยและพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องในสาย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผลงานวิจัย
และพัฒนาต้องเสร็จในหน่ึงภาคการศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอและส่ง
รายงานเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
523482 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  4(4-0-8) 
 (Special Problems in Computer Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 523481 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 1  
 วิจัยและพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องในสาย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผลงานวิจัย
และพัฒนาต้องเสร็จในหน่ึงภาคการศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอและส่ง
รายงานเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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523490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจในตนเอง การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
523491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และรายวิชา 523490 

เตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
523492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 523491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
523493 สหกิจศึกษา 3  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบงัคับก่อน : 523492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
523494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  9 หน่วยกิต 
 (Computer Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การปฏิบัติโครงงานหรือปัญหาพิ เศษในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม
โครงงาน งานจะต้องส าเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ประเมินผลจาก
รายงานและการสอบปากเปล่า โดยให้ผลประเมินเป็น S/U 
 
523497 หัวข้อขั นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Computer Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าใหม่ในด้านต่าง ๆ 
ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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523498 หัวข้อขั นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Computer Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าใหม่ในด้าน
ต่างๆ ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
523499 ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัย 4(4-0-8) 
 (Introduction to Research Methods) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญของการวิจัยในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
แหล่งของเอกสารงานวิจัยและวิธีการสืบค้น รูปแบบของเอกสารวิจัย 
รายงานเชิงเทคนิค บทความเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย บทความ
วิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้า การทบทวน การอ้างอิง 
และการอ้างในบริบท วิธีการและตัวอย่างงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ การจัดประชุมวิชาการขนาดเล็กเพื่อน าเสนองานวิจัย 
ซักถามผู้น าเสนอ และประเมินรูปแบบการน าเสนอ 
 
524204 หลักวิศวกรรมเคมี 1                                3(3-0-6) 
 (Principles of Chemical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 102202  เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและการค านวณทาง
วิศวกรรมเคมี หน่วยและมิติ และการค านวณอัตราส่วนของสมการเคมี
และการดุลสมการเคมี (Stoichiometry) การท าสมดุลมวลส าหรับ
ระบบท่ีมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นของท้ังระบบท่ีมีกระบวนการเดียว
หรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน การค านวณระบบท่ีมีการเวียนกลับ 
การไหลผ่าน และการปล่อยออก ระบบวัฏภาคเดียว การใช้ข้อมูลจาก
สมการสภาวะก๊าซอุดมคติ ในการค านวณสมดุลมวลของระบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี ระบุและอธิบายได้ด้วยการพูดและเขียน ของนิยาม 
ศัพท์เทคนิค การท างานของเครื่องมือต่างๆ และ หลักการวิศวกรรมเคมี
เบื้องต้น ค านวณสมดุลมวลส าหรับระบบท่ีมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น

ของท้ังระบบท่ีมีกระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเน่ืองกัน 
ค านวณสมดุลมวลส าหรับระบบท่ีมีการเวียนกลับ การไหลผ่าน และการ
ปล่อยออก ประยุกต์ข้อมูลจากสมการสภาวะก๊าซอุดมคติเพื่อการ
ค านวณสมดุลมวลสาร 
 
524205 หลักวิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6) 
  (Principles of Chemical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 524204 หลักวิศวกรรมเคมี 1 
 ระบบหลายวัฏภาค การใช้ข้อมูลทางกายภาพและทางเคมี 
สมดุลวัฏภาค การท าสมดุลมวลของระบบหลายวัฏภาค นิยามพลังงาน 
ความร้อนของปฏิกิริยา การท าสมดุลพลังงานส าหรับระบบท่ีมีและไม่มี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นของท้ังระบบท่ีมีกระบวนการเดียวหรือหลาย
กระบวนการต่อเนื่องกัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี เลือกใช้ข้อมูลทางกายภาพและทางเคมีของสารที่มีอยู่ใน
ตารางและแผนภูมิเส้นได้อย่างถูกต้อง อ่านและระบุสมบัติของอากาศ
จากแผนภูมิไซโครเมตริก ค านวณสมดุลมวลในระบบหลายวัฏภาค 
อธิบายนิยามพลังงานและความร้อนของปฏิกิริยา ค านวณความร้อนของ
ปฏิกิริยา ค านวณสมดุลพลังงานส าหรับท่ีมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
ของทั้งระบบท่ีมีกระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน 
 
524206  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี 2(2-0-4) 
 (Chemical Process Industries) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทและหน้าท่ีของวิศวกรเคมี ลักษณะเฉพาะของ
กระบวนการผลิตและเครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเคมี  การจัดท า
แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
เคมี ความปลอดภัยในการท างานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
อุตสาหกรรมเคมี การปรับสภาพน้ าในอุตสาหกรรม กรรมวิธีและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเคมี  โดยเน้นถึงแหล่ง
วัตถุดิบ  แหล่งพลังงาน กระบวนการผลิต การใช้อุปกรณ์เฉพาะหน่วย
ต่าง ๆ มีการน านักศึกษาไปทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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523490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
523491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และรายวิชา 523490 

เตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
523492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 523491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
523493 สหกิจศึกษา 3  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบงัคับก่อน : 523492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
523494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  9 หน่วยกิต 
 (Computer Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การปฏิบัติโครงงานหรือปัญหาพิ เศษในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม
โครงงาน งานจะต้องส าเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ประเมินผลจาก
รายงานและการสอบปากเปล่า โดยให้ผลประเมินเป็น S/U 
 
523497 หัวข้อขั นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Computer Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าใหม่ในด้านต่าง ๆ 
ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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523498 หัวข้อขั นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Computer Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าใหม่ในด้าน
ต่างๆ ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
523499 ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัย 4(4-0-8) 
 (Introduction to Research Methods) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญของการวิจัยในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
แหล่งของเอกสารงานวิจัยและวิธีการสืบค้น รูปแบบของเอกสารวิจัย 
รายงานเชิงเทคนิค บทความเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย บทความ
วิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้า การทบทวน การอ้างอิง 
และการอ้างในบริบท วิธีการและตัวอย่างงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ การจัดประชุมวิชาการขนาดเล็กเพื่อน าเสนองานวิจัย 
ซักถามผู้น าเสนอ และประเมินรูปแบบการน าเสนอ 
 
524204 หลักวิศวกรรมเคมี 1                                3(3-0-6) 
 (Principles of Chemical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 102202  เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและการค านวณทาง
วิศวกรรมเคมี หน่วยและมิติ และการค านวณอัตราส่วนของสมการเคมี
และการดุลสมการเคมี (Stoichiometry) การท าสมดุลมวลส าหรับ
ระบบท่ีมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นของท้ังระบบท่ีมีกระบวนการเดียว
หรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน การค านวณระบบท่ีมีการเวียนกลับ 
การไหลผ่าน และการปล่อยออก ระบบวัฏภาคเดียว การใช้ข้อมูลจาก
สมการสภาวะก๊าซอุดมคติ ในการค านวณสมดุลมวลของระบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี ระบุและอธิบายได้ด้วยการพูดและเขียน ของนิยาม 
ศัพท์เทคนิค การท างานของเครื่องมือต่างๆ และ หลักการวิศวกรรมเคมี
เบื้องต้น ค านวณสมดุลมวลส าหรับระบบท่ีมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น

ของท้ังระบบท่ีมีกระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเน่ืองกัน 
ค านวณสมดุลมวลส าหรับระบบท่ีมีการเวียนกลับ การไหลผ่าน และการ
ปล่อยออก ประยุกต์ข้อมูลจากสมการสภาวะก๊าซอุดมคติเพื่อการ
ค านวณสมดุลมวลสาร 
 
524205 หลักวิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6) 
  (Principles of Chemical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 524204 หลักวิศวกรรมเคมี 1 
 ระบบหลายวัฏภาค การใช้ข้อมูลทางกายภาพและทางเคมี 
สมดุลวัฏภาค การท าสมดุลมวลของระบบหลายวัฏภาค นิยามพลังงาน 
ความร้อนของปฏิกิริยา การท าสมดุลพลังงานส าหรับระบบท่ีมีและไม่มี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นของท้ังระบบท่ีมีกระบวนการเดียวหรือหลาย
กระบวนการต่อเนื่องกัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี เลือกใช้ข้อมูลทางกายภาพและทางเคมีของสารที่มีอยู่ใน
ตารางและแผนภูมิเส้นได้อย่างถูกต้อง อ่านและระบุสมบัติของอากาศ
จากแผนภูมิไซโครเมตริก ค านวณสมดุลมวลในระบบหลายวัฏภาค 
อธิบายนิยามพลังงานและความร้อนของปฏิกิริยา ค านวณความร้อนของ
ปฏิกิริยา ค านวณสมดุลพลังงานส าหรับท่ีมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
ของทั้งระบบท่ีมีกระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน 
 
524206  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี 2(2-0-4) 
 (Chemical Process Industries) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทและหน้าท่ีของวิศวกรเคมี ลักษณะเฉพาะของ
กระบวนการผลิตและเครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเคมี  การจัดท า
แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
เคมี ความปลอดภัยในการท างานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจาก
อุตสาหกรรมเคมี การปรับสภาพน้ าในอุตสาหกรรม กรรมวิธีและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเคมี  โดยเน้นถึงแหล่ง
วัตถุดิบ  แหล่งพลังงาน กระบวนการผลิต การใช้อุปกรณ์เฉพาะหน่วย
ต่าง ๆ มีการน านักศึกษาไปทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาเข้าใจลักษณะและขอบเขตของงานในวิชาชีพ
วิศวกรรมเคมี ความเกี่ยวข้องระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีกับ
วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น ทางเลือกในการประกอบวิชาชีพตลอดจน
หน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบในฐานะวิศวกรเคมี นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบ
พ้ืนฐานของกระบวนการทางเคมีในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีหลากหลาย 
สามารถเขียนแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต บอกหน่วย
ปฏิบัติการและเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนบ่งชี้พารามิเตอร์ท่ีส าคัญ
ในกระบวนการน้ันๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ 
 
524207 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขส าหรับ        3(3-0-6) 
 วิศวกรเคมี  
 (Applied Mathematics and Numerical Methods for 
          Chemical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3   
 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาทาง
วิศวกรรมเคมีและค าตอบเชิงวิเคราะห์ของสมการอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
และไม่ใช่เชิงเส้นอันดับหน่ึงและสอง วิธีการแปลงลาปลาซ การแก้สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหน่ึงด้วยวิธีการ characteristics ฟังก์ชั่นเบซเซล 
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองด้วยวิธีการ แยกตัวแปรย่อย 
การประยุกต์ใช้พีชคณิตเชิงเส้นในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี บทน า
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณเชิงตัวเลข การหาค าตอบ
เชิงตัวเลขส าหรับสมการพีชคณิตและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมเคมี
โดยวิธีการหาค าตอบเชิงวิเคราะห์ของสมการอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์
ย่อยได้ สามารถท าการวิเคราะห์เพื่อยืนยันค าตอบของโจทย์ปัญหาด้วย
วิธีเมตริกซ์ และแก้สมการเมตริกซ์น้ันได้ สามารถอธิบายความหมาย
ของค าตอบท่ีได้ด้วยความรู้และความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ 
 
524208 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรเคมี 2(1-3-5) 
 (Computer Programming for Chemical Engineers) 

วิชาบังคับก่อน : 523101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 และ
เรียนควบคู่กับ 524207  คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขส าหรับ
วิศวกรเคม ี
 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ ชนิดของข้อมูล  
ตัวด าเนินการ ข้อความสั่ง โครงสร้างการควบคุม และการแก้จุดบกพร่อง 
การแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีรวมถึง
การค านวณเชิงสัญลักษณ์และวิธีค านวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น อาทิ การหา
ค าตอบของสมการอย่างง่าย พีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและ
การเส้นโค้ง อินทิเกรต การหาอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และ
ก าหนดการเชิงเส้น การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรม
เคมี เช่น การแก้สมการสภาวะก าลังสาม การวิเคราะห์เทอร์ไบน์และ
เครื่องอัดแก็ส การค านวณหาการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานจากการ
ไหลในท่อ การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบกะ 
เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบท่อ และการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบถัง
กวนแบบสภาวะไม่คงท่ี ซอฟ์ทแวร์ที่ใช้ เช่น Excel/Vba และ Octave 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นั ก ศึกษ าสามารถป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ก าร เขี ยน โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ในการค านวณและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยเฉพาะการ
ค านวณด้วยวิธีเชิงตัวเลข เช่น การค านวณการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียด
ทานในการไหล การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบ
กะหรือกึ่งกะ เป็นต้น 
 
524211  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน 
 นิยามสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและแผนภูมิของ
สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารบริสุทธิ์ งาน พลังงาน ความร้อน 
ความสมัพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ โดยสมการสภาวะ กฎ
ข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎ
ข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์ การไม่สามารถผันกลับได้และเอนโทรปี  
กฎข้อท่ีสามของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น  
การวิเคราะห์วัฎจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้กฎ
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ข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อท่ีสองกับกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมีรวมถึง
แก็สจริง อาทิ การท าให้เป็นของเหลว และ เครื่องอัดแก็สธรรมชาติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กฎข้อท่ีหน่ึงและ
สองของเทอร์โมไดนามิกส์ในการค านวณและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นในอุปกรณ์ อาทิ ปั๊ม เครื่องอัดแก็ส เทอร์ไบน์ และวัฏจักรต่างๆ 
เช่น วัฏจักรแรงคิน ระบบปรับอากาศ และนักศึกษาสามารถใช้ตาราง 
กราฟและฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสาร
บริสุทธิ ์
 
524301 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล        4(4-0-8) 
 (Experimental Design and Data Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103102  แคลคูลัส 2 
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการการออกแบบการทดลอง 
การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองโดยใช้ความรู้ เรื่อง
สถิติศาสตร์แบบต่างๆ  เช่น แฟคทอเรียล  การสุ่มตัวอย่างและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติในการ
วิเคราะห์ปัญหาการท างานทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจหลักการการออกแบบและการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและหลักการทางสถิติศาสตร์แบบ
ต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และสามารถน าความรู้ทางด้าน
สถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการท างานทางด้านวิศวกรรมได้ 
 
524313 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2 4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน : 524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 
 สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีทางอุณหพล
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับสารละลายและการประยุกต์ใช้ สมดุลระหว่างไอกับ
ของเหลว สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ
เชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหลบริสุทธิ์และสารละลายได้ เข้าใจถึง
สมดุลระหว่างไอกับของเหลว สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสมดุลวัฏ
ภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้ 
 
524314 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 3(3-0-6) 
 (Chemical Reaction Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 524201 หลักวิศวกรรมเคมี หรือ 524205 หลัก
วิศวกรรมเคมี 2 และ103105  แคลคูลัส  3 
 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีเฟสเดียว  ปฏิกิริยา
เดี่ยวและปฏิกิริยาหลายชั้น  การออกแบบปฏิกรณ์เคมีแบบกะ  แบบกึ่ง
กะและแบบต่อเนื่อง  ระบบท่ีมีอุณหภูมิคงที่และไม่คงท่ี  ระบบสภาวะ
คงท่ี ระบบปฏิกรณ์เคมีหลายเครื่อง การออกแบบปฏิกรณ์เคมีในระบบจริง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม
ปฏิกิริยา หลักการท างานของปฏิกรณ์เคมีแบบต่างๆ และสามารถ
ออกแบบปฏิกรณ์เคมีส าหรับเฟสเดียวในสภาวะคงท่ีได้ ท้ังในระบบท่ีมี
อุณหภูมิคงที่หรือไม่คงที่   
 
524315 วิศวกรรมปฏิกิริยา 2 3(3-0-6) 
 (Chemical Reaction Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 524314 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 หรือ 524311  
วิศวกรรมปฏิกิริยา 1  
 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ปฏิกิริยาเคมีท่ี
ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา การออกแบบ
ปฏิกรณ์เคมีแบบกะและแบบต่อเนื่องส าหรับระบบปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์หลักการท าสมดุลมวล 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปริมาณสารสัมพันธ์ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบปฏิกรณ์เคมีส าหรับปฏิกิริยาเชิงเร่งวิวิธพันธุ์ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของกระบวนการผลิต และเพื่อแก้ปัญหาการเส่ือมสภาพ
ของตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการได้ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาเข้าใจลักษณะและขอบเขตของงานในวิชาชีพ
วิศวกรรมเคมี ความเกี่ยวข้องระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีกับ
วิศวกรรมศาสตร์สาขาอ่ืน ทางเลือกในการประกอบวิชาชีพตลอดจน
หน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบในฐานะวิศวกรเคมี นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบ
พื้นฐานของกระบวนการทางเคมีในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีหลากหลาย 
สามารถเขียนแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต บอกหน่วย
ปฏิบัติการและเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนบ่งชี้พารามิเตอร์ท่ีส าคัญ
ในกระบวนการน้ันๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ 
 
524207 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขส าหรับ        3(3-0-6) 
 วิศวกรเคมี  
 (Applied Mathematics and Numerical Methods for 
          Chemical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3   
 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาทาง
วิศวกรรมเคมีและค าตอบเชิงวิเคราะห์ของสมการอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
และไม่ใช่เชิงเส้นอันดับหน่ึงและสอง วิธีการแปลงลาปลาซ การแก้สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหน่ึงด้วยวิธีการ characteristics ฟังก์ชั่นเบซเซล 
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองด้วยวิธีการ แยกตัวแปรย่อย 
การประยุกต์ใช้พีชคณิตเชิงเส้นในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี บทน า
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณเชิงตัวเลข การหาค าตอบ
เชิงตัวเลขส าหรับสมการพีชคณิตและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมเคมี
โดยวิธีการหาค าตอบเชิงวิเคราะห์ของสมการอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์
ย่อยได้ สามารถท าการวิเคราะห์เพื่อยืนยันค าตอบของโจทย์ปัญหาด้วย
วิธีเมตริกซ์ และแก้สมการเมตริกซ์น้ันได้ สามารถอธิบายความหมาย
ของค าตอบท่ีได้ด้วยความรู้และความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ 
 
524208 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรเคมี 2(1-3-5) 
 (Computer Programming for Chemical Engineers) 

วิชาบังคับก่อน : 523101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 และ
เรียนควบคู่กับ 524207  คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขส าหรับ
วิศวกรเคม ี
 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ ชนิดของข้อมูล  
ตัวด าเนินการ ข้อความสั่ง โครงสร้างการควบคุม และการแก้จุดบกพร่อง 
การแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีรวมถึง
การค านวณเชิงสัญลักษณ์และวิธีค านวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น อาทิ การหา
ค าตอบของสมการอย่างง่าย พีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและ
การเส้นโค้ง อินทิเกรต การหาอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และ
ก าหนดการเชิงเส้น การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรม
เคมี เช่น การแก้สมการสภาวะก าลังสาม การวิเคราะห์เทอร์ไบน์และ
เครื่องอัดแก็ส การค านวณหาการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานจากการ
ไหลในท่อ การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบกะ 
เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบท่อ และการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบถัง
กวนแบบสภาวะไม่คงท่ี ซอฟ์ทแวร์ที่ใช้ เช่น Excel/Vba และ Octave 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นั ก ศึกษ าสามารถป ระยุ ก ต์ ใช้ ก าร เขี ยน โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ในการค านวณและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยเฉพาะการ
ค านวณด้วยวิธีเชิงตัวเลข เช่น การค านวณการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียด
ทานในการไหล การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบ
กะหรือกึ่งกะ เป็นต้น 
 
524211  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน 
 นิยามสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและแผนภูมิของ
สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารบริสุทธิ์ งาน พลังงาน ความร้อน 
ความสมัพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ โดยสมการสภาวะ กฎ
ข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎ
ข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์ การไม่สามารถผันกลับได้และเอนโทรปี  
กฎข้อท่ีสามของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น  
การวิเคราะห์วัฎจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้กฎ
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ข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อท่ีสองกับกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมีรวมถึง
แก็สจริง อาทิ การท าให้เป็นของเหลว และ เครื่องอัดแก็สธรรมชาติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กฎข้อท่ีหน่ึงและ
สองของเทอร์โมไดนามิกส์ในการค านวณและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นในอุปกรณ์ 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 
การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองโดยใช้ความรู้ เรื่อง
สถิติศาสตร์แบบต่างๆ  เช่น แฟคทอเรียล  การสุ่มตัวอย่างและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติในการ
วิเคราะห์ปัญหาการท างานทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจหลักการการออกแบบและการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและหลักการทางสถิติศาสตร์แบบ
ต่างๆ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และสามารถน าความรู้ทางด้าน
สถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการท างานทางด้านวิศวกรรมได้ 
 
524313 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2 4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน : 524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 
 สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีทางอุณหพล
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับสารละลายและการประยุกต์ใช้ สมดุลระหว่างไอกับ
ของเหลว สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ
เชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหลบริสุทธิ์และสารละลายได้ เข้าใจถึง
สมดุลระหว่างไอกับของเหลว สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสมดุลวัฏ
ภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้ 
 
524314 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 3(3-0-6) 
 (Chemical Reaction Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 524201 หลักวิศวกรรมเคมี หรือ 524205 หลัก
วิศวกรรมเคมี 2 และ103105  แคลคูลัส  3 
 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีเฟสเดียว  ปฏิกิริยา
เดี่ยวและปฏิกิริยาหลายชั้น  การออกแบบปฏิกรณ์เคมีแบบกะ  แบบกึ่ง
กะและแบบต่อเนื่อง  ระบบท่ีมีอุณหภูมิคงที่และไม่คงท่ี  ระบบสภาวะ
คงท่ี ระบบปฏิกรณ์เคมีหลายเครื่อง การออกแบบปฏิกรณ์เคมีในระบบจริง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม
ปฏิกิริยา หลักการท างานของปฏิกรณ์เคมีแบบต่างๆ และสามารถ
ออกแบบปฏิกรณ์เคมีส าหรับเฟสเดียวในสภาวะคงท่ีได้ ท้ังในระบบท่ีมี
อุณหภูมิคงที่หรือไม่คงที่   
 
524315 วิศวกรรมปฏิกิริยา 2 3(3-0-6) 
 (Chemical Reaction Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 524314 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 หรือ 524311  
วิศวกรรมปฏิกิริยา 1  
 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ปฏิกิริยาเคมีท่ี
ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา การออกแบบ
ปฏิกรณ์เคมีแบบกะและแบบต่อเนื่องส าหรับระบบปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์หลักการท าสมดุลมวล 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปริมาณสารสัมพันธ์ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบปฏิกรณ์เคมีส าหรับปฏิกิริยาเชิงเร่งวิวิธพันธุ์ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของกระบวนการผลิต และเพื่อแก้ปัญหาการเส่ือมสภาพ
ของตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการได้ 
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524323 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน   4(4-0-8) 
 (Transport Phenomena ) 
วิชาบังคับก่อน : 524331  การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1     
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัม  การหาความเร็ว
และอัตราการไหลในระบบสภาวะคงท่ีส าหรับการไหลแบบราบเรียบ 
ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อนในพิกัดคาเตเชียน พิกัด
ทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม ในสภาวะคงท่ี การแก้สมการในระบบ
ต่างๆ ครีบระบายความร้อน ทฤษฎีการถ่ายเทมวลสารในสภาวะคงที่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมเมนตัม 
ความร้อน และมวลสารในระบบคาเตเชียน พิกัดทรงกระบอก และพิกัด
ทรงกลม ในสภาวะคงท่ี การแก้สมการในระบบต่างๆ และการน าไปใช้
ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี 
 
524331 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์            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 
 คุณสมบัติของของไหล  ของไหลสถิต ปรากฏการณ์การ
ไหลของของไหล เช่น สนามความเร็ว การไหลแบบราบเรียบ การไหล
แบบปั่นป่วน สมการพื้นฐานส าหรับการไหลของของไหล เช่น สมดุล
มวลสาร สมดุลโมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงาน สมการเบอร์นูลลี่ การ
ไหลในท่อและการสูญเสียในระบบท่อ การขนถ่ายของไหลโดยปั๊มหรือ
พัดลม  เครื่องมือวัดอัตราการไหล  การเคลื่อนท่ีของอนุภาคของแข็งใน
ของไหล  การลดขนาดและการวัดการกระจายขนาดอนุภาค  การ
ประยุกต์ทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัมส าหรับการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะ
หน่วยต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน การกรอง ระบบฟลูอิไดเซชัน  การ
กวนและการผสม การแยกอนุภาคของแข็งออกจากก๊าซโดยใช้เครื่องดัก
จับประเภทต่างๆ  เช่น ไซโคลน หรือสครับเบอร์ เป็นต้น  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    นักศึกษาเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์เฉพาะหน่วยใน
กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี และมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของไหล 
และพฤติกรรมการไหลในระบบท่อ รวมถึงสมการพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น สมการดุลมวลสารและโมเมนตัม สมการเบอร์นูลล่ี และการ
ค านวณเกี่ยวกับการสูญเสียพลังงานเน่ืองจากการไหล  สามารถเข้าใจ
หลักการท างานและการค านวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ี
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์การไหล เช่น อุปกรณ์กลท่ีใช้ขนส่งของไหล 
เครื่องมือวัดอัตราการไหล ระบบถังกวน การไหลผ่านกลุ่มของแข็ง และ
ระบบฟลูอิไดเซชัน เป็นต้น 
 
524332  การท างานและการออกแบบอุปกรณ์                4(4-0-8) 
  ในกระบวนการ 2      
  (Process Equipment Design and Operation II) 
วิชาบังคับก่อน :  524331 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1 หรือ 524321  ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1 
 กลไกและทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนโดยการน าความร้อน  
การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน  หลักการท างานและการ
ค านวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายเท
ความร้อน ตัวอย่างเช่น  เช่น  เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน  เครื่อง
ควบแน่น เครื่องต้มระเหย เครื่องตกผลึกสาร เครื่องอบแห้ง เครื่องลด
ความชื้นและหอท าน้ าเย็น เครื่องดูดซับสาร เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
      นักศึกษาเข้าใจกลไก และทฤษฎีการน าความร้อน และพา
ความร้อน  การถ่ายเทความร้อนแบบบังคับส าหรับการไหลในระบบท่อ 
สามารถเข้าใจหลักการท างานและทฤษฎีการค านวณออกแบบอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร เช่น 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องต้มระเหย หอท าน้ าเย็น เครื่องตก
ผลึกสาร และ เครื่องอบแห้ง เป็นต้น 
 
524341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม 4(4-0-8) 
 (Process Dynamics and Control) 
วิชาบังคับก่อน  : 524311 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 หรือ 524314  
วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 และ 103105 แคลคูลัส3     
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  แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี เทคนิคการแก้สมการและพลศาสตร์ของระบบเหล่าน้ี   
บทน าของการควบคุมอัตโนมัติ หลักการของการควบคุมแบบป้อนกลับ 
การวิเคราะห์เสถียรภาพของกระบวนการควบคุม การออกแบบกระบวนการ
ควบคุมและการตอบสนองต่อความถี่  แนะน าลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมต่างๆ การปรับแต่งค่าของตัวควบคุมแบบ
ป้อนกลับโดยใช้วิธี Ziegler-Nichols และ Cohen-Coon 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
ท่ัวไป; สามารถสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของสัญญาณเข้าและ
ออกได้; สามารถสร้างแผนภาพแบบกล่องเพื่ออธิบายพฤติกรรมของ
ระบบและสามารถนิยามตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปร
รบกวนได้; เข้าใจถึงความส าคัญของหน้าท่ีของกระบวนการควบคุมแบบ
ป้อนกลับ; สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเปิดและ
แบบปิดของกระบวนการอย่างง่ายได้ ; เข้าวิธีการปรับแต่งตัวแปร
ควบคุมแบบดั่งเดิมและแบบสมัยใหม่ท่ีเป็นเครื่องมือในการติดตาม
กระบวนการควบคุม 
 
524381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-3) 
 (Chemical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524331 การท างานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 1 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของไหล  เช่น  เครื่องมือ
วัดอัตราการไหลประเภทต่าง ๆ การเสียดทานในท่อ ปั๊มหอยโข่ง การ
ตกตะกอน การกรองสาร การผสมและการกวน เครื่องวัดความหนืด  
การไหลผ่านเบดบรรจุและฟลูอิไดเซชัน การวัดการกระจายขนาดอนุภาค 
และกระบวนการบดย่อยวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของ
ไหลได้ เข้าใจหลักการท างานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่าน้ี 
 
524382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  2 1(0-3-3) 
 (Chemical Engineering Laboratory II) 

วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524332 การท างานและการออกแบบ
อปุกรณ์ในกระบวนการ 2 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการท างานของการถ่ายเทความร้อน  
เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องทดสอบการน าและการพา 
ความร้อน กระบวนการเดือดของของเหลว การถ่ายเทความร้อน
ในเบดบรรจุและฟลูอิไดซ์เบด  ปฏิกรณ์เคมีแบบกะและแบบต่อเน่ือง  
เป็นต้น ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับพลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม 
อาทิ การควบคุมอัตราการไหล การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมระดับ
ของเหลว   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
ความร้อน ปฏิกิริยาเคมี และระบบควบคุมกระบวนการได้ เข้าใจ
หลักการท างานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่าน้ี 
 
524431 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ3  4(4-0-8) 
 (Process Equipment Design and Operation III) 
วิชาบังคับก่อน : 524332  การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 2 หรือ 524322  ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 2 
  หลักการพื้นฐานและกลไกการถ่ายเทมวลรวมและสมดุลวัฏ
ภาค หลักการท างานของกระบวนการแยกสารแบบสมดุลข้ันเดี่ยวและ
แบบสัมผัสต่อเน่ือง หลักการท างานและการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะ
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทมวลและสมดุลวัฏภาคโดยใช้วิธีรูปภาพ
และสมการสมดุลมวล รวมถึงหลักการถ่ายเทมวลสารและความร้อนท่ี
เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น หอกลั่นล าดับส่วน หอดูดกลืนแก็ส หอสกัดสาร 
เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถค านวณสมบัติของกระแสไหล
ของผลิตภัณฑ์ของกระบวนการแยกสารแบบสมดุลขั้นเดี่ยว เช่น ถัง
แฟลช; สามารถจ าแนกอุปกรณ์ในกระบวนการแยกหลากหลายชนิด
และส่วนประกอบของอุปกรณ์; สามารถออกแบบกระบวนการแยกแบบ
หลายล าดับขั้นของอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการกลั่น การดูด
ซึม การหลุดออก การสกัดหรือการชะซึมละลาย; มีความช านาญในการ
ใช้เครื่องมือช่วยค านวณทางวิศวกรรม เช่น โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็ก
เซล หรือโปรแกรมช่วยค านวณอื่นทางวิศวกรรม  
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524323 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน   4(4-0-8) 
 (Transport Phenomena ) 
วิชาบังคับก่อน : 524331  การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1     
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัม  การหาความเร็ว
และอัตราการไหลในระบบสภาวะคงท่ีส าหรับการไหลแบบราบเรียบ 
ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อนในพิกัดคาเตเชียน พิกัด
ทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม ในสภาวะคงท่ี การแก้สมการในระบบ
ต่างๆ ครีบระบายความร้อน ทฤษฎีการถ่ายเทมวลสารในสภาวะคงที่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมเมนตัม 
ความร้อน และมวลสารในระบบคาเตเชียน พิกัดทรงกระบอก และพิกัด
ทรงกลม ในสภาวะคงท่ี การแก้สมการในระบบต่างๆ และการน าไปใช้
ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี 
 
524331 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์            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 
 คุณสมบัติของของไหล  ของไหลสถิต ปรากฏการณ์การ
ไหลของของไหล เช่น สนามความเร็ว การไหลแบบราบเรียบ การไหล
แบบปั่นป่วน สมการพื้นฐานส าหรับการไหลของของไหล เช่น สมดุล
มวลสาร สมดุลโมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงาน สมการเบอร์นูลลี่ การ
ไหลในท่อและการสูญเสียในระบบท่อ การขนถ่ายของไหลโดยปั๊มหรือ
พัดลม  เครื่องมือวัดอัตราการไหล  การเคลื่อนท่ีของอนุภาคของแข็งใน
ของไหล  การลดขนาดและการวัดการกระจายขนาดอนุภาค  การ
ประยุกต์ทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัมส าหรับการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะ
หน่วยต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน การกรอง ระบบฟลูอิไดเซชัน  การ
กวนและการผสม การแยกอนุภาคของแข็งออกจากก๊าซโดยใช้เครื่องดัก
จับประเภทต่างๆ  เช่น ไซโคลน หรือสครับเบอร์ เป็นต้น  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    นักศึกษาเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับอุปกรณ์เฉพาะหน่วยใน
กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี และมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของไหล 
และพฤติกรรมการไหลในระบบท่อ รวมถึงสมการพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น สมการดุลมวลสารและโมเมนตัม สมการเบอร์นูลลี่ และการ
ค านวณเกี่ยวกับการสูญเสียพลังงานเน่ืองจากการไหล  สามารถเข้าใจ
หลักการท างานและการค านวณออกแบบอุปกรณ์ เฉพาะหน่วยท่ี
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์การไหล เช่น อุปกรณ์กลท่ีใช้ขนส่งของไหล 
เครื่องมือวัดอัตราการไหล ระบบถังกวน การไหลผ่านกลุ่มของแข็ง และ
ระบบฟลูอิไดเซชัน เป็นต้น 
 
524332  การท างานและการออกแบบอุปกรณ์                4(4-0-8) 
  ในกระบวนการ 2      
  (Process Equipment Design and Operation II) 
วิชาบังคับก่อน :  524331 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1 หรือ 524321  ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1 
 กลไกและทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนโดยการน าความร้อน  
การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน  หลักการท างานและการ
ค านวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายเท
ความร้อน ตัวอย่างเช่น  เช่น  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  เครื่อง
ควบแน่น เครื่องต้มระเหย เครื่องตกผลึกสาร เครื่องอบแห้ง เครื่องลด
ความชื้นและหอท าน้ าเย็น เครื่องดูดซับสาร เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
      นักศึกษาเข้าใจกลไก และทฤษฎีการน าความร้อน และพา
ความร้อน  การถ่ายเทความร้อนแบบบังคับส าหรับการไหลในระบบท่อ 
สามารถเข้าใจหลักการท างานและทฤษฎีการค านวณออกแบบอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร เช่น 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องต้มระเหย หอท าน้ าเย็น เครื่องตก
ผลึกสาร และ เครื่องอบแห้ง เป็นต้น 
 
524341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม 4(4-0-8) 
 (Process Dynamics and Control) 
วิชาบังคับก่อน  : 524311 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 หรือ 524314  
วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 และ 103105 แคลคูลัส3     
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  แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี เทคนิคการแก้สมการและพลศาสตร์ของระบบเหล่าน้ี   
บทน าของการควบคุมอัตโนมัติ หลักการของการควบคุมแบบป้อนกลับ 
การวิเคราะห์เสถียรภาพของกระบวนการควบคุม การออกแบบกระบวนการ
ควบคุมและการตอบสนองต่อความถี่  แนะน าลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมต่างๆ การปรับแต่งค่าของตัวควบคุมแบบ
ป้อนกลับโดยใช้วิธี Ziegler-Nichols และ Cohen-Coon 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
ท่ัวไป; สามารถสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของสัญญาณเข้าและ
ออกได้; สามารถสร้างแผนภาพแบบกล่องเพื่ออธิบายพฤติกรรมของ
ระบบและสามารถนิยามตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปร
รบกวนได้; เข้าใจถึงความส าคัญของหน้าท่ีของกระบวนการควบคุมแบบ
ป้อนกลับ; สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเปิดและ
แบบปิดของกระบวนการอย่างง่ายได้ ; เข้าวิธีการปรับแต่งตัวแปร
ควบคุมแบบดั่งเดิมและแบบสมัยใหม่ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
กระบวนการควบคุม 
 
524381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-3) 
 (Chemical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524331 การท างานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 1 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของไหล  เช่น  เครื่องมือ
วัดอัตราการไหลประเภทต่าง ๆ การเสียดทานในท่อ ปั๊มหอยโข่ง การ
ตกตะกอน การกรองสาร การผสมและการกวน เครื่องวัดความหนืด  
การไหลผ่านเบดบรรจุและฟลูอิไดเซชัน การวัดการกระจายขนาดอนุภาค 
และกระบวนการบดย่อยวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของ
ไหลได้ เข้าใจหลักการท างานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่าน้ี 
 
524382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  2 1(0-3-3) 
 (Chemical Engineering Laboratory II) 

วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524332 การท างานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 2 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการท างานของการถ่ายเทความร้อน  
เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เคร่ืองทดสอบการน าและการพา 
ความร้อน กระบวนการเดือดของของเหลว การถ่ายเทความร้อน
ในเบดบรรจุและฟลูอิไดซ์เบด  ปฏิกรณ์เคมีแบบกะและแบบต่อเน่ือง  
เป็นต้น ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับพลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม 
อาทิ การควบคุมอัตราการไหล การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมระดับ
ของเหลว   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
ความร้อน ปฏิกิริยาเคมี และระบบควบคุมกระบวนการได้ เข้าใจ
หลักการท างานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่าน้ี 
 
524431 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ3  4(4-0-8) 
 (Process Equipment Design and Operation III) 
วิชาบังคับก่อน : 524332  การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 2 หรือ 524322  ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 2 
  หลักการพื้นฐานและกลไกการถ่ายเทมวลรวมและสมดุลวัฏ
ภาค หลักการท างานของกระบวนการแยกสารแบบสมดุลขั้นเดี่ยวและ
แบบสัมผัสต่อเน่ือง หลักการท างานและการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะ
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทมวลและสมดุลวัฏภาคโดยใช้วิธีรูปภาพ
และสมการสมดุลมวล รวมถึงหลักการถ่ายเทมวลสารและความร้อนท่ี
เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น หอกลั่นล าดับส่วน หอดูดกลืนแก็ส หอสกัดสาร 
เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถค านวณสมบัติของกระแสไหล
ของผลิตภัณฑ์ของกระบวนการแยกสารแบบสมดุลข้ันเดี่ยว เช่น ถัง
แฟลช; สามารถจ าแนกอุปกรณ์ในกระบวนการแยกหลากหลายชนิด
และส่วนประกอบของอุปกรณ์; สามารถออกแบบกระบวนการแยกแบบ
หลายล าดับขั้นของอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการกลั่น การดูด
ซึม การหลุดออก การสกัดหรือการชะซึมละลาย; มีความช านาญในการ
ใช้เครื่องมือช่วยค านวณทางวิศวกรรม เช่น โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็ก
เซล หรือโปรแกรมช่วยค านวณอื่นทางวิศวกรรม  
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524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Plant Design) 
วิชาบังคับก่อน : 524332 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ 2 
 การพิจารณาเพื่อปรับปรุงการออกแบบกระบวนการใน
ขั้นพื้นฐาน การพิจารณาเงื่อนไขท่ีใช้ในการออกแบบท่ัวไป การท าสมดุลย์
มวลและสมดุลย์พลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิต การเลือก
สถานท่ีตั้งโรงงาน การเลือกใช้วัสดุในการสร้างหน่วยการผลิต การวาง
ผังโรงงาน  มโนทัศน์ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบโรงงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจมโนทัศน์ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เคมี สามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนมาแล้วมาใช้ในการออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี และสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบ
โรงงานได้ 
 
524433 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี 4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 
 ทบทวนเน้ือหาการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี    
บทน าด้านเศรษฐศาสตร์ท่ัวไป การแปรผลบัญชีต้นทุนและบัญชีการเงิน
ส าหรับอุตสาหกรรมเคมี การประมาณราคาอุปกรณ์วิศวกรรมเคมีและ
การประมาณมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของการออกแบบโรงงานทาง
วิศวกรรมเคมี การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเลือก
กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี     
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้น 
กรณีศึกษาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีตามท่ีผู้สอนก าหนด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ สามารถประมาณการเงินลงทุน ต้นทุนด าเนินการ และต้นทุน
ของสินค้า แล้วท าการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อหาความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ออกแบบกระบวนการและเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตได้ 
 
 

524451 หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี 4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Safety) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   
 หลักเบื้องต้นในการท างานกับวัตถุอันตราย สาเหตุและ
การป้องกันการเกิดไฟไหม้และระเบิด การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต  
Inherent Safer Design  การประเมินความเสี่ยงโดยวิธีต่างๆ เช่น 
Checklist, Event Tree Analysis, Fault Tree Analysis เป็ น ต้ น  
การบริหารจัดการความเสี่ยง  การเยี่ยมชมโรงงานและการประเมิน
ความเส่ียงในโรงงานตัวอย่าง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ท างาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายอันเกิด
จากสภาวะการท างานท่ีไม่ปลอดภัยท่ีมีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการ
ประกอบธุรกิจ  เข้าใจองค์ประกอบส าคัญของสภาวะการท างานท่ี
ปลอดภัย ตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายจากสภาวะการท างานใน
กระบวนการผลิต สามารถบ่งชี้ ประเมิน จัดล าดับความส าคัญ และ
จัดท ากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและ
ควบคุมอันตรายท่ีเกิดจากการท างานได้ 
 
524481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  3 1(0-3-3) 
 (Chemical Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524431 การท างานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 3 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการท างานของการถ่ายเทมวลสาร  
เช่น หอกลั่นล าดับส่วน หอดูดกลืนก๊าซ หอสกัดของเหลวด้วยของเหลว  
เครื่องอบแห้งแบบถาด หอท าน้ าเย็น กระบวนการแลกประจุและ การ
วัดการแพร่ของก๊าซและของเหลวและหอผนังเปียก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
มวลได้ เข้าใจหลักการท างานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่าน้ี 
 
524482 โครงงานวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 (Chemical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ทาง
วิศวกรรมเคมี ท่ีอาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท า  โดยนักศึกษา
ต้องท ารายงานส่งและสอบปากเปล่าหลังจากจบโครงงานแล้ว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและน าความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมเคมีมาใช้ในการท าวิจัยภายใต้การแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาได้ มีความสามารถในการน าเสนอผลการวิจัยได้ท้ังโดยการเขียน
รายงานการน าเสนอโดยวาจา 
 
524483  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1(0-3-3) 
 (Chemical Engineering Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจารณ์ความก้าวหน้าของ
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี และอุตสาหกรรมเคมีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในหัวข้อ
ท่ีได้รับมอบหมายหรือพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาควรมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ทบทวน
วรรณกรรม วิเคราะห์ และอภิปรายในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมเคมี; สามารถเรียบเรียง สื่อสาร และน าเสนอ
ผลงานในเชิงวิชาการได้ ; สามารถแสดงความเห็นและตอบค าถามท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีตนเองศึกษาได้ 
 
524511 การถ่ายเทมวล 3(3-0-6) 
  (Mass Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 524323 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน  
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทมวลในระบบสภาวะคงท่ี
และไม่คงท่ี  ในพิกัดคาเตเชียน ทรงกระบอกและทรงกลม ระบบการถ่ายเท
มวลท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี  การแพร่ของก๊าซ  การแพร่ของสารผ่านเยื่อแผ่น
สังเคราะห์  ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวล การแก้สมการในระบบต่าง ๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทมวลในระบบ
สภาวะคงท่ีและไม่คงท่ี ในพิกัดคาเตเชียน ทรงกระบอก และทรงกลม 

รวมถึงระบบท่ีมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นด้วย การแก้สมการในระบบต่างๆ 
และการน าไปใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี 
 
524512 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 
 (Biochemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การประยุกต์ใช้สมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การถ่ายเทมวล  
การถ่ายเทพลังงาน และการถ่ายเทโมเมนตัม จลนพลศาสตร์ทางเคมี
ของเอนไซม์  และจุลินทรีย์ในกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ การออกแบบ
และการขยายขนาดของถังชีวปฏิกรณ์  ข้อบังคับและมาตรฐานท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีใน
การออกแบบ ควบคุม และปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในวิศวกรรม
ชีวเคมี อาทิ ถังชีวปฏิกรณ์เคมี และสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิง
เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการวิศวกรรมชีวเคมี ตลอดจนด าเนินการ
เพื่ อ ให้ เป็นไปตามข้อบั งคับและมาตรฐานท่ี ใช้ ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
524513 กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
         (Downstream Processing in Biotechnology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การออกแบบ การวิเคราะห์และการขยายขนาดกระบวนการ
เฉพาะหน่วยท่ีใช้ในการแยกและการท าให้บริสุทธิ์ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ การท าให้เซลแตก การท าข้นและท าบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ การเหวี่ยงแยก การแยกด้วยเยื่อแผ่น โครมาโทกราฟฟี    
การจัดการกับของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ และข้อก าหนดท่ีส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถจ าแนกและบอกคุณลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมท้ังเลือกและ
ออกแบบหน่วยปฏิบัติการรวมถึงสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับกู้คืนและ
เตรียมผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 
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524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Plant Design) 
วิชาบังคับก่อน : 524332 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ 2 
 การพิจารณาเพื่อปรับปรุงการออกแบบกระบวนการใน
ขั้นพื้นฐาน การพิจารณาเงื่อนไขท่ีใช้ในการออกแบบท่ัวไป การท าสมดุลย์
มวลและสมดุลย์พลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิต การเลือก
สถานท่ีตั้งโรงงาน การเลือกใช้วัสดุในการสร้างหน่วยการผลิต การวาง
ผังโรงงาน  มโนทัศน์ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบโรงงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจมโนทัศน์ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เคมี สามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนมาแล้วมาใช้ในการออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี และสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบ
โรงงานได้ 
 
524433 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี 4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 
 ทบทวนเน้ือหาการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี    
บทน าด้านเศรษฐศาสตร์ท่ัวไป การแปรผลบัญชีต้นทุนและบัญชีการเงิน
ส าหรับอุตสาหกรรมเคมี การประมาณราคาอุปกรณ์วิศวกรรมเคมีและ
การประมาณมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของการออกแบบโรงงานทาง
วิศวกรรมเคมี การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเลือก
กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี     
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้น 
กรณีศึกษาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีตามท่ีผู้สอนก าหนด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ สามารถประมาณการเงินลงทุน ต้นทุนด าเนินการ และต้นทุน
ของสินค้า แล้วท าการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือหาความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ออกแบบกระบวนการและเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตได้ 
 
 

524451 หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี 4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Safety) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   
 หลักเบื้องต้นในการท างานกับวัตถุอันตราย สาเหตุและ
การป้องกันการเกิดไฟไหม้และระเบิด การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต  
Inherent Safer Design  การประเมินความเสี่ยงโดยวิธีต่างๆ เช่น 
Checklist, Event Tree Analysis, Fault Tree Analysis เป็ น ต้ น  
การบริหารจัดการความเสี่ยง  การเยี่ยมชมโรงงานและการประเมิน
ความเสี่ยงในโรงงานตัวอย่าง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ท างาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายอันเกิด
จากสภาวะการท างานท่ีไม่ปลอดภัยท่ีมีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการ
ประกอบธุรกิจ  เข้าใจองค์ประกอบส าคัญของสภาวะการท างานท่ี
ปลอดภัย ตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายจากสภาวะการท างานใน
กระบวนการผลิต สามารถบ่งช้ี ประเมิน จัดล าดับความส าคัญ และ
จัดท ากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและ
ควบคุมอันตรายท่ีเกิดจากการท างานได้ 
 
524481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  3 1(0-3-3) 
 (Chemical Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524431 การท างานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 3 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการท างานของการถ่ายเทมวลสาร  
เช่น หอกลั่นล าดับส่วน หอดูดกลืนก๊าซ หอสกัดของเหลวด้วยของเหลว  
เครื่องอบแห้งแบบถาด หอท าน้ าเย็น กระบวนการแลกประจุและ การ
วัดการแพร่ของก๊าซและของเหลวและหอผนังเปียก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
มวลได้ เข้าใจหลักการท างานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่าน้ี 
 
524482 โครงงานวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 (Chemical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ทาง
วิศวกรรมเคมี ท่ีอาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท า  โดยนักศึกษา
ต้องท ารายงานส่งและสอบปากเปล่าหลังจากจบโครงงานแล้ว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและน าความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมเคมีมาใช้ในการท าวิจัยภายใต้การแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาได้ มีความสามารถในการน าเสนอผลการวิจัยได้ท้ังโดยการเขียน
รายงานการน าเสนอโดยวาจา 
 
524483  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1(0-3-3) 
 (Chemical Engineering Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจารณ์ความก้าวหน้าของ
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี และอุตสาหกรรมเคมีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในหัวข้อ
ท่ีได้รับมอบหมายหรือพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาควรมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ทบทวน
วรรณกรรม วิเคราะห์ และอภิปรายในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมเคมี; สามารถเรียบเรียง สื่อสาร และน าเสนอ
ผลงานในเชิงวิชาการได้ ; สามารถแสดงความเห็นและตอบค าถามท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีตนเองศึกษาได้ 
 
524511 การถ่ายเทมวล 3(3-0-6) 
  (Mass Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 524323 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน  
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทมวลในระบบสภาวะคงท่ี
และไม่คงท่ี  ในพิกัดคาเตเชียน ทรงกระบอกและทรงกลม ระบบการถ่ายเท
มวลท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี  การแพร่ของก๊าซ  การแพร่ของสารผ่านเยื่อแผ่น
สังเคราะห์  ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวล การแก้สมการในระบบต่าง ๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทมวลในระบบ
สภาวะคงท่ีและไม่คงท่ี ในพิกัดคาเตเชียน ทรงกระบอก และทรงกลม 

รวมถึงระบบท่ีมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นด้วย การแก้สมการในระบบต่างๆ 
และการน าไปใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี 
 
524512 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 
 (Biochemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การประยุกต์ใช้สมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การถ่ายเทมวล  
การถ่ายเทพลังงาน และการถ่ายเทโมเมนตัม จลนพลศาสตร์ทางเคมี
ของเอนไซม์  และจุลินทรีย์ในกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ การออกแบบ
และการขยายขนาดของถังชีวปฏิกรณ์  ข้อบังคับและมาตรฐานท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีใน
การออกแบบ ควบคุม และปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในวิศวกรรม
ชีวเคมี อาทิ ถังชีวปฏิกรณ์เคมี และสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิง
เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการวิศวกรรมชีวเคมี ตลอดจนด าเนินการ
เพื่ อ ให้ เป็นไปตามข้อบั งคับและมาตรฐานท่ี ใช้ ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
524513 กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
         (Downstream Processing in Biotechnology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การออกแบบ การวิเคราะห์และการขยายขนาดกระบวนการ
เฉพาะหน่วยท่ีใช้ในการแยกและการท าให้บริสุทธิ์ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ การท าให้เซลแตก การท าข้นและท าบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ การเหวี่ยงแยก การแยกด้วยเยื่อแผ่น โครมาโทกราฟฟี    
การจัดการกับของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ และข้อก าหนดท่ีส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถจ าแนกและบอกคุณลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมท้ังเลือกและ
ออกแบบหน่วยปฏิบัติการรวมถึงสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับกู้คืนและ
เตรียมผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 
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524515  กระบวนการดูดซับสาร 3(3-0-6) 
 (Adsorption Process) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 นิยามของค า การดูดซับแบบกายภาพและแบบเคมี ชนิด 
การประยุกต์ใช้และการเตรียมตัวดูดซับทางการค้า สมดุลการดูดซับ
ส าหรับสารบริสุทธิ์และของผสม การหาการกระจายตัวของพื้นท่ีผิวและ
ขนาดรูพรุนของตัวดูดซับโดยดารดูดซับก๊าซ กระบวนการถ่ายโอนสาร
ในกระบวนการดูดซับ การอธิบายระบบการดูดซับในเชิงมหภาค 
พลศาสตร์ของการดูดซับแบบเบดบรรจุ กระบวนการดูดซับและวัฏจักร 
วิธีการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
   นักศึกษารู้เกี่ยวกับศัพท์ทางด้านกระบวนการดูดซับ ชนิด
ของสารดูดซับ ความแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทาง
เคมี รู้จักวิธีการหาคุณสมบัติของสารดูดซับ การท าสมดุลการดูดซับ
ส าหรับสารบริสุทธิ์และสารผสม พลศาสตร์ของการดูดซับ และวิธีการ
ออกแบบหอดูดซับ 
 
524516 การแยกล าดับขั นแบบสมดุล 3(3-0-6) 
 (Equilibrium-Staged Separations) 
วิชาบังคับก่อน : 524313 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2  
 การวิเคราะห์และการท างานของกระบวนการแยกสารแบบ
ล าดับขั้นแบบสมดุล ได้แก่ กระบวนการแยกสารในระบบของของไหล
และของแข็ง กระบวนการสกัดของเหลวด้วยของเหลว กระบวนการ
กลั่นของเหลวแบบหลายองค์ประกอบ กระบวนการแยกท่ีควบคุมด้วย
อัตราเร็ว การออกแบบและจ าลองปฏิบัติกระบวนการแยกโดยใช้
หลักการสมดุลระหว่างวัฏภาค ประสิทธิภาพของกระบวนการแยก
ล าดับขั้นแบบสมดุล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถในการประยุกต์สมดุลวัฏภาค
ทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการค านวณประสิทธิภาพในการแยกสารใน
ระบบแก็สและของเหลว และระบบของเหลว-ของเหลว; ค านวณจ านวน
ขั้นท่ีสมดุลท้ังระบบสารผสมสองชนิดและมากกว่าสองชนิดขึ้นไปโดยใช้
การค านวณทางพีชคณิต แผนภาพ และเชิงตัวเลข ; ท านายผลกระทบ
ของสภาวะของกระบวนการต่อสมรรถนะของกระบวนการแยกสาร 

524517 เทคโนโลยีอนุภาค  3(3-0-6) 
 (Particle Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ภาพรวมของการประยุกต์ ใข้ เทคโนโลยีอ นุภาคใน
อุตสาหกรรม การหาคุณลักษณะของอนุภาค: การกระจายขนาด รูปร่าง 
ความสามารถในการไหล ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยส าหรับกระบวนการ
วัสดุอนุภาค : การท าให้ขนาดใหญ่ขึ้นและการลดขนาด การแยก
ของแข็ง-ของเหลวและการแยกของแข็ง-ก๊าซ การผสม การเก็บรักษา 
การเคลื่อนท่ีด้วยลม ฟูลอิไดเซชัน เทคโนโลยีอนุภาคนาโน : การผลิต 
คุณสมบัติและพฤติกรรม อันตรายของการติดไฟและการระเบิดของ
อนุภาค การควบคุมฝุ่นในอุตสาหกรรมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการวิเคราะห์คุณลักษณะของอนุภาค 
การกระจายขนาดของอนุภาค รูปร่างและความสามารถในการไหลของ
อนุภาคได้ สามารถเลือกใช้และออกแบบหน่วยปฏิบัติเฉพาะหน่วย
ส าหรับอนุภาคต่างๆได้  รวมถึงอนุภาคขนาดนาโน และเข้าใจถึง
ผลกระทบของอนุภาคต่อการเกิดการลุกไหม้ การระเบิด และสุขภาพ 
 
524518   กระบวนการแยกด้วยเยื่อแผ่นสังเคราะห์        3(3-0-6) 
 (Membrane Separation Processes) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การศึกษากระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์ เช่น รีเวอร์ส 
ออสโมซิส  อัลตราฟิลเตรชั่นและไมโครฟิลเตรชั่น  ประเภทของเยื่อ
แผ่นสังเคราะห์จากโพลีเมอร์และการออกแบบมอดูล ทฤษฎีการถ่ายเท
มวลของเยื่อแผ่นสังเคราะห์  การทดสอบระบบโรงน้ ารีเวอร์สออสโมซิส
และวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  เยื่อแผ่นสังเคราะห์ทางการค้าของระบบอัล
ตราฟิลเตรชั่นและไมโครฟิลเตรชั่นท่ีใช้กับน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย การ
แยกเกลือจากน้ าทะเล  การประยุกต์ใช้งานเฉพาะทางของระบบรีเวอร์ส 
ออสโมซิส อัลตราฟิลเตรชั่นและการแยกชนิดอื่นท่ีใช้เยื่อแผ่นสังเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ :  นักศึกษาเข้าใจหลักการท างานของเยื่อแผ่น
สังเคราะห์ประเภทต่างๆ  และสามารถอธิบายถึงการน าไปใช้งานใน
อุตสาหกรรมได ้
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524519 ความรู้พื นฐานของการตกผลึกสาร        3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Crystallization) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการพื้นฐานของกระบวนการตกผลึกสาร การละลายของ
ผลึกในสารละลาย และการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการ
ละลาย กลไกและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการเติบโตของผลึก
และการเกิดผลึก การนิยามและประยุกต์ใช้ของการกระจายตัวของ
ขนาดอนุภาค แบบจ าลองสมดุลของประชากรและประยุกต์ใช้กับระบบ
ตกผลึกแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเน่ือง การประยุกต์ใช้สมดุลประชากรกับ
กระบวนการอื่นๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถอธิบายถึงหลักการการตกผลึกสารได้ 
สามารถใช้สมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาค านวณหาขนาดของ
ผลึก การกระจายตัวของอนุภาค และสามารถออกแบบถังตกผลึกได้ 
 
524532 การจ าลองกระบวนการ 3(2-3-7) 
 (Process Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณพื้นฐานวิศวกรรมเคมี 
อาทิ  สมการสภาวะ และสมดุลไอ -ของเหลว แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการจ าลองกระบวนการ 
ฐานข้อมูลคุณสมบัติเชิงกายภาพและอุณหพลศาสตร์ของสารเคมี การ
วิเคราะห์กระบวนการด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป การใช้ประโยชน์จาก
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการ 
โครงงานการจ าลองกระบวนการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณทางด้าน
วิศวกรรมเคมี ได้  ใช้คอมพิ ว เตอร์ ในการสร้ างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ 
 
524534 การออกแบบถังและระบบท่อในกระบวนการผลิต  3(3-0-6) 
 (Process Vessel and Piping System Design) 

วิชาบังคับก่อน : 524331 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1  
 ปัจจัยในการออกแบบถัง (vessel) การออกแบบความหนา
ของผนังถัง (shell) ส าหรับถังทรงกระบอกและก้นเรียบ  การเลือก
รูปแบบการขึ้นรูปฝาถัง (head) ส าหรับถังทรงกระบอก  การออกแบบ
ถังตั้งทรงสูง  การออกแบบแท่นรับถังตั้ง  การออกแบบถังนอนและ
แท่นรับ  การออกแบบและหลักการท างานของหน้าแปลนและประเก็น  
ท่อและข้อต่อ อุปกรณ์ในการห้อยและยึดท่อ  การเลือกอุปกรณ์ช่วยใน
การขยายตัวของท่อและจุดยึดท่อ  การออกแบบระบบท่อ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบถังท่ีมีความดัน
และไม่มีความดัน และระบบท่อในอุตสาหกรรม สามารถค านวณหา
ความหนาของถัง การสูญเสียเน่ืองจากการไหล การออกแบบอุปกรณ์
รองรับท่อและถัง การเลือกใช้วัสดุของระบบท่อ ถังในกระบวนการผลิต 
และประเก็นของหน้าแปลนได้ 
 
524535  วิศวกรรมกระบวนการผลิตน  าตาล  3(3-0-6) 
 (Sugar Process Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
การปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อยเบื้องต้น ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและ
กระบวนการผลิตน้ าตาลทรายดิบ อาทิ การหีบ การท าใสและการกรอง 
การต้มระเหยสุญญากาศแบบหลายขั้นตอน การเค่ียวและการตกผลึก 
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์  อาทิ การล้าง
ผลึกด้วยโมลาส การก าจัดสีในน้ าเชื่อม การเค่ียวและตกผลึกน้ าตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ การอบแห้งและการปรับสภาพความชื้นในน้ าตาล 
การใช้ประโยชน์จากกากน้ าตาล การจัดการส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ในกระบวนการผลิต น้ าตาล การควบ คุม คุณ ภาพใน
อุตสาหกรรมน้ าตาล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีใน
การออกแบบ ควบคุม และปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในกระบวนการ
ผลิตน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เช่น การต้มน้ าเชื่อม 
การตกผลึกน้ าตาลทราย และการก าจัดสี  
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524515  กระบวนการดูดซับสาร 3(3-0-6) 
 (Adsorption Process) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 นิยามของค า การดูดซับแบบกายภาพและแบบเคมี ชนิด 
การประยุกต์ใช้และการเตรียมตัวดูดซับทางการค้า สมดุลการดูดซับ
ส าหรับสารบริสุทธิ์และของผสม การหาการกระจายตัวของพื้นท่ีผิวและ
ขนาดรูพรุนของตัวดูดซับโดยดารดูดซับก๊าซ กระบวนการถ่ายโอนสาร
ในกระบวนการดูดซับ การอธิบายระบบการดูดซับในเชิงมหภาค 
พลศาสตร์ของการดูดซับแบบเบดบรรจุ กระบวนการดูดซับและวัฏจักร 
วิธีการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
   นักศึกษารู้เกี่ยวกับศัพท์ทางด้านกระบวนการดูดซับ ชนิด
ของสารดูดซับ ความแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทาง
เคมี รู้จักวิธีการหาคุณสมบัติของสารดูดซับ การท าสมดุลการดูดซับ
ส าหรับสารบริสุทธ์ิและสารผสม พลศาสตร์ของการดูดซับ และวิธีการ
ออกแบบหอดูดซับ 
 
524516 การแยกล าดับขั นแบบสมดุล 3(3-0-6) 
 (Equilibrium-Staged Separations) 
วิชาบังคับก่อน : 524313 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2  
 การวิเคราะห์และการท างานของกระบวนการแยกสารแบบ
ล าดับขั้นแบบสมดุล ได้แก่ กระบวนการแยกสารในระบบของของไหล
และของแข็ง กระบวนการสกัดของเหลวด้วยของเหลว กระบวนการ
กลั่นของเหลวแบบหลายองค์ประกอบ กระบวนการแยกท่ีควบคุมด้วย
อัตราเร็ว การออกแบบและจ าลองปฏิบัติกระบวนการแยกโดยใช้
หลักการสมดุลระหว่างวัฏภาค ประสิทธิภาพของกระบวนการแยก
ล าดับขั้นแบบสมดุล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถในการประยุกต์สมดุลวัฏภาค
ทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการค านวณประสิทธิภาพในการแยกสารใน
ระบบแก็สและของเหลว และระบบของเหลว-ของเหลว; ค านวณจ านวน
ขั้นท่ีสมดุลท้ังระบบสารผสมสองชนิดและมากกว่าสองชนิดข้ึนไปโดยใช้
การค านวณทางพีชคณิต แผนภาพ และเชิงตัวเลข ; ท านายผลกระทบ
ของสภาวะของกระบวนการต่อสมรรถนะของกระบวนการแยกสาร 

524517 เทคโนโลยีอนุภาค  3(3-0-6) 
 (Particle Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ภาพรวมของการประยุกต์ ใข้ เทคโนโลยีอ นุภาคใน
อุตสาหกรรม การหาคุณลักษณะของอนุภาค: การกระจายขนาด รูปร่าง 
ความสามารถในการไหล ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยส าหรับกระบวนการ
วัสดุอนุภาค : การท าให้ขนาดใหญ่ขึ้นและการลดขนาด การแยก
ของแข็ง-ของเหลวและการแยกของแข็ง-ก๊าซ การผสม การเก็บรักษา 
การเคลื่อนท่ีด้วยลม ฟูลอิไดเซชัน เทคโนโลยีอนุภาคนาโน : การผลิต 
คุณสมบัติและพฤติกรรม อันตรายของการติดไฟและการระเบิดของ
อนุภาค การควบคุมฝุ่นในอุตสาหกรรมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการวิเคราะห์คุณลักษณะของอนุภาค 
การกระจายขนาดของอนุภาค รูปร่างและความสามารถในการไหลของ
อนุภาคได้ สามารถเลือกใช้และออกแบบหน่วยปฏิบัติเฉพาะหน่วย
ส าหรับอนุภาคต่างๆได้  รวมถึงอนุภาคขนาดนาโน และเข้าใจถึง
ผลกระทบของอนุภาคต่อการเกิดการลุกไหม้ การระเบิด และสุขภาพ 
 
524518   กระบวนการแยกด้วยเยื่อแผ่นสังเคราะห์        3(3-0-6) 
 (Membrane Separation Processes) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การศึกษากระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์ เช่น รีเวอร์ส 
ออสโมซิส  อัลตราฟิลเตรช่ันและไมโครฟิลเตรชั่น  ประเภทของเยื่อ
แผ่นสังเคราะห์จากโพลีเมอร์และการออกแบบมอดูล ทฤษฎีการถ่ายเท
มวลของเยื่อแผ่นสังเคราะห์  การทดสอบระบบโรงน้ ารีเวอร์สออสโมซิส
และวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  เยื่อแผ่นสังเคราะห์ทางการค้าของระบบอัล
ตราฟิลเตรชั่นและไมโครฟิลเตรชั่นท่ีใช้กับน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย การ
แยกเกลือจากน้ าทะเล  การประยุกต์ใช้งานเฉพาะทางของระบบรีเวอร์ส 
ออสโมซิส อัลตราฟิลเตรชั่นและการแยกชนิดอื่นท่ีใช้เยื่อแผ่นสังเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ :  นักศึกษาเข้าใจหลักการท างานของเยื่อแผ่น
สังเคราะห์ประเภทต่างๆ  และสามารถอธิบายถึงการน าไปใช้งานใน
อุตสาหกรรมได ้
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524519 ความรู้พื นฐานของการตกผลึกสาร        3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Crystallization) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการพื้นฐานของกระบวนการตกผลึกสาร การละลายของ
ผลึกในสารละลาย และการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการ
ละลาย กลไกและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการเติบโตของผลึก
และการเกิดผลึก การนิยามและประยุกต์ใช้ของการกระจายตัวของ
ขนาดอนุภาค แบบจ าลองสมดุลของประชากรและประยุกต์ใช้กับระบบ
ตกผลึกแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเน่ือง การประยุกต์ใช้สมดุลประชากรกับ
กระบวนการอื่นๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถอธิบายถึงหลักการการตกผลึกสารได้ 
สามารถใช้สมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาค านวณหาขนาดของ
ผลึก การกระจายตัวของอนุภาค และสามารถออกแบบถังตกผลึกได้ 
 
524532 การจ าลองกระบวนการ 3(2-3-7) 
 (Process Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณพื้นฐานวิศวกรรมเคมี 
อาทิ  สมการสภาวะ และสมดุลไอ -ของเหลว แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการจ าลองกระบวนการ 
ฐานข้อมูลคุณสมบัติเชิงกายภาพและอุณหพลศาสตร์ของสารเคมี การ
วิเคราะห์กระบวนการด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป การใช้ประโยชน์จาก
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการ 
โครงงานการจ าลองกระบวนการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณทางด้าน
วิศวกรรมเคมี ได้  ใช้คอมพิ ว เตอร์ ในการส ร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ 
 
524534 การออกแบบถังและระบบท่อในกระบวนการผลิต  3(3-0-6) 
 (Process Vessel and Piping System Design) 

วิชาบังคับก่อน : 524331 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 1  
 ปัจจัยในการออกแบบถัง (vessel) การออกแบบความหนา
ของผนังถัง (shell) ส าหรับถังทรงกระบอกและก้นเรียบ  การเลือก
รูปแบบการขึ้นรูปฝาถัง (head) ส าหรับถังทรงกระบอก  การออกแบบ
ถังตั้งทรงสูง  การออกแบบแท่นรับถังตั้ง  การออกแบบถังนอนและ
แท่นรับ  การออกแบบและหลักการท างานของหน้าแปลนและประเก็น  
ท่อและข้อต่อ อุปกรณ์ในการห้อยและยึดท่อ  การเลือกอุปกรณ์ช่วยใน
การขยายตัวของท่อและจุดยึดท่อ  การออกแบบระบบท่อ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบถังท่ีมีความดัน
และไม่มีความดัน และระบบท่อในอุตสาหกรรม สามารถค านวณหา
ความหนาของถัง การสูญเสียเน่ืองจากการไหล การออกแบบอุปกรณ์
รองรับท่อและถัง การเลือกใช้วัสดุของระบบท่อ ถังในกระบวนการผลิต 
และประเก็นของหน้าแปลนได้ 
 
524535  วิศวกรรมกระบวนการผลิตน  าตาล  3(3-0-6) 
 (Sugar Process Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
การปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อยเบื้องต้น ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและ
กระบวนการผลิตน้ าตาลทรายดิบ อาทิ การหีบ การท าใสและการกรอง 
การต้มระเหยสุญญากาศแบบหลายขั้นตอน การเค่ียวและการตกผลึก 
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์  อาทิ การล้าง
ผลึกด้วยโมลาส การก าจัดสีในน้ าเชื่อม การเค่ียวและตกผลึกน้ าตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิ การอบแห้งและการปรับสภาพความชื้นในน้ าตาล 
การใช้ประโยชน์จากกากน้ าตาล การจัดการส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ในกระบวนการผลิต น้ าตาล การควบ คุม คุณ ภาพใน
อุตสาหกรรมน้ าตาล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีใน
การออกแบบ ควบคุม และปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในกระบวนการ
ผลิตน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เช่น การต้มน้ าเชื่อม 
การตกผลึกน้ าตาลทราย และการก าจัดสี  
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524541 เครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 (Process Control Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ประสิทธิภาพของเครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต ข้อผิดพลาด
ท่ีเกิดจากการวัดคุม การวัดตัวแปรต่างๆในกระบวนการผลิต  การศึกษา
เครื่องมือวัดคุมทางกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กรรมวิธีการวัดและการ
แปลงสัญญาณท่ีได้จากการวัด ตัวควบคุมและเคร่ืองวัดคุมชนิดและ
แบบต่าง ๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องมือวัดคุม
ทางกล ไฟฟ้า และอิเลคโทรนิค ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
และสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม  
 
524551 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การจัดตั้งโครงการ  องค์ประกอบของโครงการ  ขั้นตอน
การพัฒนาโครงการ  การท านายการตลาด  การประเมินราคาและ
สภาวะทางการเงิน  เทคนิคการบริหารและการจัดการในการออกแบบ  
การท างาน  การวางแผนงาน  และการก าหนดเวลาโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการ ขั้นตอนการ
พัฒนาโครงการ การพยากรณ์การตลาด การประเมินราคา และการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนโครงการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ 
 
524552 การบริหารระบบคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality System Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การควบคุมคุณภาพและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001  การจัดท าเอกสาร
ตามมาตรฐาน  ISO 9001  การตรวจติดตามภายในและการสอบเทียบ
เครื่องมือทดสอบและตรวจวัด 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO สามารถเขียนคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 ได ้
 
524563 ปฏิบัติการทดสอบทางเชื อเพลิง 1(0-3-3) 
 (Fuel Testing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติของน้ ามันเชื้อเพลิงปิโตรเลียม
ประเภทต่าง ๆ  ตามมาตรฐาน  ASTM  ตัวอย่างหัวข้อทดลอง  เช่น  
ค่าความร้อน (heating value)  ความถ่วงจ าเพาะ (specific gravity)  
จุดวาบไฟ (flash point)  จุดไหลเท (pour point)  ปริมาณเถ้า  (ash 
content)  ความห นืด   (viscosity)  ดั ช นี ซี เทน   (cetane index)  
ความดันไอ (vapor pressure)  การกัดกร่อนแผ่นทองแดง (copper 
corrosion strip)  ค่าการกลั่น (distillation range)  และปริมาณกาก
ถ่าน (carbon residue)  เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือในการทดสอบสมบัติของ
น้ ามันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมประเภทต่างๆ ตามมาตรฐาน ASTM 
 
524566 การควบคุมมลภาวะและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Pollution Control and Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ผลกระทบของมลพิษจากอุตสาหกรรมต่อ สิ่ งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม แหล่งและลักษณะของมลภาวะจาก
อุตสาหกรรม  การควบคุมและการบ าบัดมลภาวะทางอากาศ น้ าเสีย
อุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง การจัดการและการก าจัดของเสีย
และของเสียอันตราย การลดปริมาณของเสียและการน ากลับมาใช้ใหม่ 
กฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO14000 และ 
ISO18000 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี อธิบายผลกระทบของมลพิษอุตสาหรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
เลือกและออกแบบระบบการควบคุมและการบ าบัดมลภาวะทางอากาศ 
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น้ าเสียอุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง เลือกและออกแบบการ
จัดการและการก าจัดของเสียและของเสียอันตราย ระบุแนวทางการลด
ปริมาณของเสียและการน ากลับมาใช้ใหม่ อธิบายกฎหมายควบคุม
มลพิษอุตสาหกรรม อธิบายประเด็นส าคัญของ ISO14000 และ 
ISO18000 
 
524567 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
 (Petroleum and Petrochemical Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  เทคโนโลยีการกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ สมบัติของสารป้อนและผลิตภัณฑ์ ท่ีได้จากอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  และการน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานและบอกถึงพารามิเตอร์
ส าคัญของกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม และสามารถเลือกเทคโนโลยี
และสภาวะการด าเนินกระบวนการกลั่นแยกท่ีให้ผลได้ของน้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีต้องการอื่นๆ สูงสุด 
 
524568 เทคโนโลยีถ่านหิน 3(3-0-6) 

 (Coal Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ศึกษาถึงประโยชน์และการน าถ่านหิน
ไปใช้งาน เช่น ก าเนิดธรรมชาติ การจ าแนก ชนิด สมบัติและการ
วิเคราะห์ถ่านหิน เป็นต้น การเตรียมถ่านหินก่อนน าไปใช้งาน เช่น การ
ลดขนาดและการแยกสารอนินทรีย์ออกจากถ่านหิน ตัวอย่างเช่น การ
แยกด้วยตัวกลางความหนาแน่นสูง(heavy media) จิกกิ้ง(jigging) และ
การลอยแร่(flotation) เป็นต้น  การผลิตพลังงานความร้อนจากถ่านหิน
โดยกระบวนการเผาไหม้ (combustion) โดยใช้เตาเผาประเภทต่าง ๆ  
การแปรรูปถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในสถานะแก็สด้วยกระบวนการแก็สซิฟิ
เคชัน (gasification)   และในรูปของเหลวโดยกระบวนการลิควิแฟกชัน 
(liquefaction)   ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้ถ่านหิน

โดยกระบวนการต่าง ๆ  การควบคุมและบ าบัดมลพิษท่ี เกิดจาก
กระบวนการเหล่าน้ี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวพื้นฐานเกี่ยวกับการก าเนิดของถ่าน
หิน การน าถ่านหินไปใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์คุณสมบัติของถ่านหิน 
การแปรรูปถ่านหินเป็นเชื้อ เพลิงในสถานะต่างๆ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของการใช้ถ่านหิน และการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากการใช้
ถ่านหิน 
 
524569  อุตสาหกรรมสีเขียว 3(3-0-6) 
            (Green Industry) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse Recycle เทคโนโลยีสะอาด 
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้    
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี ระบุแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตท่ี
ก าหนด ประยุกต์หลักการใช้ทรัพยากรให้ คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs: 
Reduce Reuse Recycle และเทคโนโลยีสะอาดกับอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา อธิบายหลักการการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อธิบาย
หลักการส าคัญของการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ อธิบายขั้นตอน
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
 
524570 การผุกร่อนและการป้องกัน 3(3-0-6) 
 (Corrosion and Its Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 ประเภทของการผุกร่อน อัตราการผุกร่อน การป้องกันการ
ผุกร่อนแบบคะโทดิกและอะโนดิก การเคลือบผิวด้วยโลหะและสารอนิ
นทรีย์  การป้องกันการผุกร่อนโดยท าให้เกิดพาสซีพฟิล์มโลหะและ
โลหะผสม สารยับยั้งการผุกร่อน 
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524541 เครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 (Process Control Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ประสิทธิภาพของเครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต ข้อผิดพลาด
ท่ีเกิดจากการวัดคุม การวัดตัวแปรต่างๆในกระบวนการผลิต  การศึกษา
เครื่องมือวัดคุมทางกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กรรมวิธีการวัดและการ
แปลงสัญญาณท่ีได้จากการวัด ตัวควบคุมและเครื่องวัดคุมชนิดและ
แบบต่าง ๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องมือวัดคุม
ทางกล ไฟฟ้า และอิเลคโทรนิค ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
และสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม  
 
524551 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การจัดตั้งโครงการ  องค์ประกอบของโครงการ  ขั้นตอน
การพัฒนาโครงการ  การท านายการตลาด  การประเมินราคาและ
สภาวะทางการเงิน  เทคนิคการบริหารและการจัดการในการออกแบบ  
การท างาน  การวางแผนงาน  และการก าหนดเวลาโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการ ขั้นตอนการ
พัฒนาโครงการ การพยากรณ์การตลาด การประเมินราคา และการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนโครงการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ 
 
524552 การบริหารระบบคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality System Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การควบคุมคุณภาพและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001  การจัดท าเอกสาร
ตามมาตรฐาน  ISO 9001  การตรวจติดตามภายในและการสอบเทียบ
เครื่องมือทดสอบและตรวจวัด 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO สามารถเขียนคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 ได ้
 
524563 ปฏิบัติการทดสอบทางเชื อเพลิง 1(0-3-3) 
 (Fuel Testing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติของน้ ามันเชื้อเพลิงปิโตรเลียม
ประเภทต่าง ๆ  ตามมาตรฐาน  ASTM  ตัวอย่างหัวข้อทดลอง  เช่น  
ค่าความร้อน (heating value)  ความถ่วงจ าเพาะ (specific gravity)  
จุดวาบไฟ (flash point)  จุดไหลเท (pour point)  ปริมาณเถ้า  (ash 
content)  ความห นืด   (viscosity)  ดั ช นี ซี เทน   (cetane index)  
ความดันไอ (vapor pressure)  การกัดกร่อนแผ่นทองแดง (copper 
corrosion strip)  ค่าการกลั่น (distillation range)  และปริมาณกาก
ถ่าน (carbon residue)  เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือในการทดสอบสมบัติของ
น้ ามันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมประเภทต่างๆ ตามมาตรฐาน ASTM 
 
524566 การควบคุมมลภาวะและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Pollution Control and Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ผลกระทบของมลพิษจากอุตสาหกรรมต่อ สิ่ งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งและลักษณะของมลภาวะจาก
อุตสาหกรรม  การควบคุมและการบ าบัดมลภาวะทางอากาศ น้ าเสีย
อุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง การจัดการและการก าจัดของเสีย
และของเสียอันตราย การลดปริมาณของเสียและการน ากลับมาใช้ใหม่ 
กฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO14000 และ 
ISO18000 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี อธิบายผลกระทบของมลพิษอุตสาหรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
เลือกและออกแบบระบบการควบคุมและการบ าบัดมลภาวะทางอากาศ 
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น้ าเสียอุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง เลือกและออกแบบการ
จัดการและการก าจัดของเสียและของเสียอันตราย ระบุแนวทางการลด
ปริมาณของเสียและการน ากลับมาใช้ใหม่ อธิบายกฎหมายควบคุม
มลพิษอุตสาหกรรม อธิบายประเด็นส าคัญของ ISO14000 และ 
ISO18000 
 
524567 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
 (Petroleum and Petrochemical Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  เทคโนโลยีการกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ สมบัติของสารป้อนและผลิตภัณฑ์ ท่ีได้จากอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  และการน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานและบอกถึงพารามิเตอร์
ส าคัญของกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม และสามารถเลือกเทคโนโลยี
และสภาวะการด าเนินกระบวนการกลั่นแยกท่ีให้ผลได้ของน้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีต้องการอื่นๆ สูงสุด 
 
524568 เทคโนโลยีถ่านหิน 3(3-0-6) 

 (Coal Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ศึกษาถึงประโยชน์และการน าถ่านหิน
ไปใช้งาน เช่น ก าเนิดธรรมชาติ การจ าแนก ชนิด สมบัติและการ
วิเคราะห์ถ่านหิน เป็นต้น การเตรียมถ่านหินก่อนน าไปใช้งาน เช่น การ
ลดขนาดและการแยกสารอนินทรีย์ออกจากถ่านหิน ตัวอย่างเช่น การ
แยกด้วยตัวกลางความหนาแน่นสูง(heavy media) จิกกิ้ง(jigging) และ
การลอยแร่(flotation) เป็นต้น  การผลิตพลังงานความร้อนจากถ่านหิน
โดยกระบวนการเผาไหม้ (combustion) โดยใช้เตาเผาประเภทต่าง ๆ  
การแปรรูปถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในสถานะแก็สด้วยกระบวนการแก็สซิฟิ
เคชัน (gasification)   และในรูปของเหลวโดยกระบวนการลิควิแฟกชัน 
(liquefaction)   ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้ถ่านหิน

โดยกระบวนการต่าง ๆ  การควบคุมและบ าบัดมลพิษท่ี เกิดจาก
กระบวนการเหล่าน้ี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวพื้นฐานเกี่ยวกับการก าเนิดของถ่าน
หิน การน าถ่านหินไปใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์คุณสมบัติของถ่านหิน 
การแปรรูปถ่านหินเป็นเชื้อ เพลิงในสถานะต่างๆ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของการใช้ถ่านหิน และการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากการใช้
ถ่านหิน 
 
524569  อุตสาหกรรมสีเขียว 3(3-0-6) 
            (Green Industry) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse Recycle เทคโนโลยีสะอาด 
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้    
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี ระบุแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตท่ี
ก าหนด ประยุกต์หลักการใช้ทรัพยากรให้ คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs: 
Reduce Reuse Recycle และเทคโนโลยีสะอาดกับอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา อธิบายหลักการการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อธิบาย
หลักการส าคัญของการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ อธิบายขั้นตอน
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
 
524570 การผุกร่อนและการป้องกัน 3(3-0-6) 
 (Corrosion and Its Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 ประเภทของการผุกร่อน อัตราการผุกร่อน การป้องกันการ
ผุกร่อนแบบคะโทดิกและอะโนดิก การเคลือบผิวด้วยโลหะและสารอนิ
นทรีย์  การป้องกันการผุกร่อนโดยท าให้เกิดพาสซีพฟิล์มโลหะและ
โลหะผสม สารยับยั้งการผุกร่อน 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานทางไฟฟ้าเคมีของการผุกร่อน 
สามารถคาดการณ์การผุกร่อนของโลหะในสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 
รวมถึงสามารถเสนอแนะเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับป้องกันการผุ
กร่อนของโลหะได้ 
 
524573 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี 1(0-3-3) 
 (Biochemical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  เรียนควบคู่กับ  524512 วิศวกรรมชีวเคมี  หรือ  
524513 กระบวนการแปรรูปเป็น  ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวเคมี  อาทิ การ
ทดสอบชนิดของคาร์โบไฮเดรต การแยกและหาปริมาณน้ าตาล การ
ทดสอบไขมัน การหาปริมาณโปรตีน การหมัก  การท างานของเอนไซม์ 
เทคนิคการแยกในวิศวกรรมชีวเคมี เช่น การปั่นเหวี่ยง การตกตะกอน
โปรตีน เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจการท างานของจุลินทรีย์และเทคนิคต่างๆ ท่ี
ใช้ในกระบวนการทางวิศวกรรมชีวเคมี มีทักษะในการท าการทดลอง
ทางชีวเคมี เช่น การแยกและเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การวิเคราะห์สาร
ชีวเคมี รวมถึงการกู้คืนผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การจัดการกับข้อมูลการ
ทดลอง การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลการทดลองด้วยวิธีการทาง
สถิติท่ีเหมาะสม 
 
524574  การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน 4(4-0-8) 

  (Energy Conservation and Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หลักการของ
การใช้พลังงานประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการ
โหลด กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการจัดการพลังงาน การจัด
การพลังงานและการวิเคราะห์ในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคท่ีจะ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง ระบบท าความร้อน
และระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ (HVAC) มอเตอร์

อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าร่วม การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน มี
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และจัดการพลังงานตามกฎหมายได้ 
 
524575  พลังงานหมุนเวียน 4(4-0-8) 

   (Renewable  Energy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนะน าระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ 
ศักยภาพแหล่งพลังงานหมุนเวียน ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีเดิม
และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ 
อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ แก๊ส
ชีวภาพ ขยะแข็งจากชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บสะสม
พลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน 
ความคาดหวังทางเศรษฐศาสตร์   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนแบบต่าง ๆ ท า
ให้เข้าใจถึงศักยภาพ เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
พลังงานหมุนเวียน 
 
524581 วิศวกรรมพอลิเมอร์                               3(3-0-6) 
 (Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการทางเคมีของพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของ
พอลิเมอร์ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์พอลิเมอร์ การท างานของ
อุปกรณ์ในกระบวนการพอลิเมอร์ เทคโนโลยีทางพลาสติก เส้นใย อิลาส
โตเมอร์และพอลิเมอร์ผสม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของพอ
ลิเมอร์ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์พอลิเมอร์ ประเภทของพอลิ
เมอร์และการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการพอลิเมอร์ 
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524591 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อพิ เศษท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน  การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ทางวิศวกรรมเคมี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมเคมีท่ี
น่าสนใจในปัจจุบัน โดยวิธีการหาค าตอบเชิงวิเคราะห์ การทดลอง และ
สามารถน าเสนอผลการศึกษาโดยการเขียนรายงานและน าเสนอด้วย
วาจา 
 
524592 การศึกษาหัวข้ออิสระ 3(1-6-8) 
 (Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นการศึกษาหัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจด้วยตนเอง  ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา  โดยหัวข้อเรื่องต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสาขาวิชาก่อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและน าความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมเคมีมาใช้ในการท าวิจัยในหัวข้อท่ีตนเองสนใจ ภายใต้การ
แนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีความสามารถในการน าเสนอผลการวิจัย
ได้ท้ังโดยการเขียนรายงานและการน าเสนอโดยวาจา 
 
524593 หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมี 3(2-3-7) 
 (Instrumental Methods in Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานและหลักการของเคมีวิเคราะห์
เพื่องานในห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 
และด้านความปลอดภัย  ทฤษฎีและหลักการท างานของเครื่องมือ
วิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางกายภาพ   เคมีและ
วิศวกรรมเคมี  หลักการวิเคราะห์ท่ีส าคัญ ได้แก่ หลักการทางสเปกโทรส
โคปี วิธีการเชิงแสงทางเคมีไฟฟ้า โครมาโทกราฟฟี่ การวิเคราะห์เชิง
ความร้อนและทางจุลทรรศนศาสตร์  เป็นต้น มีการฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ที่อยู่ในความสนใจ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิดพื้นฐานและ
หลักการของเคมีวิเคราะห์เพื่องานในห้องปฏิบัติการด้านการควบคุม
คุณภาพและประกันคุณภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านวิศวกรรมเคมี  
 
524495 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน 

 
524496 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ 524495 เตรียมสหกิกศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานทางไฟฟ้าเคมีของการผุกร่อน 
สามารถคาดการณ์การผุกร่อนของโลหะในสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 
รวมถึงสามารถเสนอแนะเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับป้องกันการผุ
กร่อนของโลหะได้ 
 
524573 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี 1(0-3-3) 
 (Biochemical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  เรียนควบคู่กับ  524512 วิศวกรรมชีวเคมี  หรือ  
524513 กระบวนการแปรรูปเป็น  ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวเคมี  อาทิ การ
ทดสอบชนิดของคาร์โบไฮเดรต การแยกและหาปริมาณน้ าตาล การ
ทดสอบไขมัน การหาปริมาณโปรตีน การหมัก  การท างานของเอนไซม์ 
เทคนิคการแยกในวิศวกรรมชีวเคมี เช่น การปั่นเหวี่ยง การตกตะกอน
โปรตีน เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจการท างานของจุลินทรีย์และเทคนิคต่างๆ ท่ี
ใช้ในกระบวนการทางวิศวกรรมชีวเคมี มีทักษะในการท าการทดลอง
ทางชีวเคมี เช่น การแยกและเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การวิเคราะห์สาร
ชีวเคมี รวมถึงการกู้คืนผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การจัดการกับข้อมูลการ
ทดลอง การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลการทดลองด้วยวิธีการทาง
สถิติท่ีเหมาะสม 
 
524574  การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน 4(4-0-8) 

  (Energy Conservation and Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หลักการของ
การใช้พลังงานประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการ
โหลด กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการจัดการพลังงาน การจัด
การพลังงานและการวิเคราะห์ในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคท่ีจะ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง ระบบท าความร้อน
และระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ (HVAC) มอเตอร์

อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าร่วม การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน มี
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และจัดการพลังงานตามกฎหมายได้ 
 
524575  พลังงานหมุนเวียน 4(4-0-8) 

   (Renewable  Energy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนะน าระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ 
ศักยภาพแหล่งพลังงานหมุนเวียน ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีเดิม
และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ 
อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ แก๊ส
ชีวภาพ ขยะแข็งจากชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บสะสม
พลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน 
ความคาดหวังทางเศรษฐศาสตร์   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนแบบต่าง ๆ ท า
ให้เข้าใจถึงศักยภาพ เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
พลังงานหมุนเวียน 
 
524581 วิศวกรรมพอลิเมอร์                               3(3-0-6) 
 (Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการทางเคมีของพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของ
พอลิเมอร์ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์พอลิเมอร์ การท างานของ
อุปกรณ์ในกระบวนการพอลิเมอร์ เทคโนโลยีทางพลาสติก เส้นใย อิลาส
โตเมอร์และพอลิเมอร์ผสม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของพอ
ลิเมอร์ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์พอลิเมอร์ ประเภทของพอลิ
เมอร์และการท างานของอุปกรณ์ในกระบวนการพอลิเมอร์ 
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524591 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อพิ เศษท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน  การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ทางวิศวกรรมเคมี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมเคมีท่ี
น่าสนใจในปัจจุบัน โดยวิธีการหาค าตอบเชิงวิเคราะห์ การทดลอง และ
สามารถน าเสนอผลการศึกษาโดยการเขียนรายงานและน าเสนอด้วย
วาจา 
 
524592 การศึกษาหัวข้ออิสระ 3(1-6-8) 
 (Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นการศึกษาหัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจด้วยตนเอง  ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา  โดยหัวข้อเรื่องต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสาขาวิชาก่อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและน าความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมเคมีมาใช้ในการท าวิจัยในหัวข้อท่ีตนเองสนใจ ภายใต้การ
แนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีความสามารถในการน าเสนอผลการวิจัย
ได้ท้ังโดยการเขียนรายงานและการน าเสนอโดยวาจา 
 
524593 หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมี 3(2-3-7) 
 (Instrumental Methods in Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานและหลักการของเคมีวิเคราะห์
เพื่องานในห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 
และด้านความปลอดภัย  ทฤษฎีและหลักการท างานของเครื่องมือ
วิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางกายภาพ   เคมีและ
วิศวกรรมเคมี  หลักการวิเคราะห์ท่ีส าคัญ ได้แก่ หลักการทางสเปกโทรส
โคปี วิธีการเชิงแสงทางเคมีไฟฟ้า โครมาโทกราฟฟี่ การวิเคราะห์เชิง
ความร้อนและทางจุลทรรศนศาสตร์  เป็นต้น มีการฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ที่อยู่ในความสนใจ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิดพื้นฐานและ
หลักการของเคมีวิเคราะห์เพื่องานในห้องปฏิบัติการด้านการควบคุม
คุณภาพและประกันคุณภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านวิศวกรรมเคมี  
 
524495 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน 

 
524496 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ 524495 เตรยีมสหกิกศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
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การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
524497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  524496 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จ ส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้

ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ

ท างานท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
524498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 524497 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จรงิอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการลงทุน 
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3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีตอ้งการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
524499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 9 หน่วยกิต 
 (Chemical Engineering Professional Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 นักศึกษาจะต้องค้นคว้า  ท าการวิจัย  น าเสนอโครงงานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมเคมี โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนา
สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมเคมีท่ี
น่าสนใจในปัจจุบัน โดยวิธีการหาค าตอบเชิงวิเคราะห์ การทดลอง และ
สามารถน าเสนอผลการศึกษาโดยการเขียนรายงานและน าเสนอด้วยวาจา 
 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การ
อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การก าหนดมิติและการเผื่อในงาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  การเขียน
ภาพร่างด้วยมือเปล่า 
 
525200 พื นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-3-5) 
 (Mechanical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ ศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยุทธศาสตร์ในการเรียน 
อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจะได้ใช้ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
การเขียนรายงาน และการน าเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อช่วยการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลภาพรวม
ของการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
 
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3(2-3-7) 
 (Statistics and Numerical Methods) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงทาง
สถิติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การฟิตข้อมูลและสหสัมพันธ์  
พื้นฐานทฤษฎีคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยแก้
สมการคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 
 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4(4-0-8) 
 (Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตาราง
และแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน  ความร้อน  กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์  การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเท
ความร้อนเบื้องต้น การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ 
 
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 
จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนท่ีและกฎข้อท่ีสองของนิวตัน 
งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของ
วัตถุเกร็งในการเคลื่อนท่ีในระนาบ 
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การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
524497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  524496 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จ ส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้

ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ

ท างานท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
524498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 524497 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จรงิอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการลงทุน 
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3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีตอ้งการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
524499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 9 หน่วยกิต 
 (Chemical Engineering Professional Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 นักศึกษาจะต้องค้นคว้า  ท าการวิจัย  น าเสนอโครงงานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมเคมี โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนา
สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมเคมีท่ี
น่าสนใจในปัจจุบัน โดยวิธีการหาค าตอบเชิงวิเคราะห์ การทดลอง และ
สามารถน าเสนอผลการศึกษาโดยการเขียนรายงานและน าเสนอด้วยวาจา 
 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การ
อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การก าหนดมิติและการเผื่อในงาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  การเขียน
ภาพร่างด้วยมือเปล่า 
 
525200 พื นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-3-5) 
 (Mechanical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ ศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยุทธศาสตร์ในการเรียน 
อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจะได้ใช้ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
การเขียนรายงาน และการน าเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อช่วยการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลภาพรวม
ของการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
 
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3(2-3-7) 
 (Statistics and Numerical Methods) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงทาง
สถิติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การฟิตข้อมูลและสหสัมพันธ์  
พื้นฐานทฤษฎีคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยแก้
สมการคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 
 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4(4-0-8) 
 (Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตาราง
และแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน  ความร้อน  กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์  การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเท
ความร้อนเบื้องต้น การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ 
 
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 
จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนท่ีและกฎข้อท่ีสองของนิวตัน 
งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของ
วัตถุเกร็งในการเคลื่อนท่ีในระนาบ 
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525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4(4-0-8) 
 (Fluid Mechanics I) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 สมบัติของของไหล  ของไหลสถิต การลอยตัวและความ
เสถียร สมการควบคุมการไหลแบบปริพันธ์และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูล
ลี การวิเคราะห์การไหลในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นระบบคงตัวท่ีไม่มีการอัด
ตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลในราง 
การวัดความเร็วและอัตราการไหล ปั๊มและกังหัน 
 
525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 3(3-0-6) 
  (Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1  
  ก าร วิ เค ร าะห์ เอ็ ก เซ อ ร์ ยี ข อ งร ะบ บ  ก ารวิ เค ร าะ ห์
ประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซ่ึงประกอบด้วย วัฏจักรก๊าซ
ต้นก าลัง วัฏจักรไอต้นก าลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นก าลัง วัฏจักรการท า
ความเย็น ทฤษฎีก๊าซผสม กระบวนการปรับอากาศ การสันดาป
เบื้องต้น 
525208 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Mechanical Egineering Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 แคลคูลัสเชิงเวคเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
พีชคณิตเชิงเส้นและการแปลงพิกัดรูปแบบต่าง ๆ การแก้สมการอนุพันธ์
พาเชียลโดยกรรมวิธีแยกตัวแปร 
 
525300 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
  (Seminar in Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525200 พื้นฐานวิศวกรรรมเครื่องกล 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในปัจจุบัน  
การน าเสนอด้วยโปสเตอร์  การพูดต่อหน้าสาธารณชน  และการเขียน
รายงาน 
 
525301 การเขียนแบบทางกล 2(1-3-5) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม  1 

 การเขียนและอ่านแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบ
มาตรฐานท่ีใช้ในอุตสาหกรรม การก าหนดมิติ พิกัดเผ่ือ การเผื่อ การ
ก าหนดลักษณะผิว แบบงานเกลียวและสลักเกลียว แบบงานเชื่อม การ
เขียนแบบเฟืองและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ลูกเบี้ยว แบบงาน
ท่อ การเขียนภาพประกอบของชิ้นส่วนเครื่องจักรตามมาตรฐาน 
 
525302  การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-9) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ คุณสมบัติ
ของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ การใช้
สถิติในกระบวนการวัด การปรับสภาพสัญญาณ อุปกรณ์แสดงผลเครื่องมือ
วัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น การกระจัด ความเร่ง แรง ความดัน อัตราการไหล
และความเร็ว อุณหภูม ิ
 
525303 กลศาสตร์ของไหล 2 4(4-0-8) 
 (Fluid Mechanics II) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล1 
 สมการนาเวียร์-สโตคส์  สมการศักย์  ชั้นชิดผิวและการหา
ค าตอบแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์  ความปั่นป่วนและผลกระทบต่อ
ชั้นชิดผิว การไหลบริเวณทางเข้าท่อ, ในดิฟฟิวเซอร์และผ่านวัตถุทรง
เพรียวและวัตถุทรงตัน  แรงยกและแรงฉุด การไหลออกจากหัวฉีดและ
การไหลในคลื่นด้านท้ายวัตถุ ชั้นชิดผิวเชิงความร้อนและการพาความ
ร้อน การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยค านวณด้านการไหล การบานตัว
แบบอัดตัวได้เบื้องต้นผ่านหัวฉีดลู่บาน คลื่นช็อคตั้งและช็อคเอียงการ
ไหลผ่านผิววัตถุโค้ง 
 
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4(4-0-8) 
 (Machine Design I) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
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 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่าย หมุดย้ า การวิเคราะห์รอยเชื่อม 
สกรูและอุปกรณ์การจับยึด คีย์และสลัก เพลา สปริง เฟือง สกรูส่งก าลัง 
อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ โครงงานการ
ออกแบบ 
 
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
 (Mechanics of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 กล่าวน าถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์การกระจัด
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไกการ
วิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนท่ีกลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง 
 
525306 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ 2(1-3-5) 
 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล  
 (Computer Aided Engineeringfor Mechanical  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกลและ  
  525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 ความจ าเป็นและหลักการวิเคราะห์บนพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานวิศวกรรม ทบทวนกลศาสตร์วัสดุและการถ่ายเทความร้อน ปัจจัย
ส าคัญในกระบวนการออกแบบชิ้นงาน เช่น คุณสมบัติของวัสดุ ความเค้น 
ความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความปลอดภัย การจับยึด
และภาระกรรมแบบต่างๆ เป็นต้น หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ไฟไนต์
เอลิเมนต์ การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหากลศาสตร์ของแข็งและการ
ถ่ายเทความร้อน  การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อน ได้แก่ ปัญหา
ด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า การเคลื่อนไหวของกลไก
ของชิ้นส่วนงาน และปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีน่าสนใจ 
 
525307 การสั่นทางกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 

 ระบบท่ีมีความอิสระอันดับ 1  การสั่นโดยการหมุน การ
เคลื่อนท่ีแบบอิสระการสั่นแบบบังคับรูปแบบต่าง ๆ การสั่นแบบหน่วง  
การสั่นพ้องระบบท่ีมีความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ  
การตอบสนองในโหมดบรรทัดฐานระบบต่อเน่ือง การหาความถี่
ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ 
 
525308 การถ่ายเทความร้อน  4(4-0-8) 
 (Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน :  525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
  525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน  การน าความร้อน
ในวัสดุเน้ือสม่ าเสมอและเน้ือไม่สม่ าเสมอ   การพาความร้อนแบบ
ปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ  
ผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการพาความร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้
มิติ เกี่ ยวกับการถ่ าย เทความร้อน  การแผ่รั งสีความร้อน  การ
ประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความร้อน  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนและการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน  การถ่ายเทความร้อนด้วย
การเดือดและการควบแน่น 
 
525309 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 4(4-0-8) 
 (Machine Design II) 
วิชาบังคับก่อน : 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 การออกแบบขั้นสูงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น การหล่อ
ลื่นและเจอร์นอลแบริง ระบบส่งก าลังโดยใช้เฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง 
เฟืองดอกจอก และชุดเฟืองตัวหนอน ระบบเบรกและคลัตช์ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ของการออกแบบเครื่องจักรกล 
 
525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Automatic Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล 
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525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4(4-0-8) 
 (Fluid Mechanics I) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 สมบัติของของไหล  ของไหลสถิต การลอยตัวและความ
เสถียร สมการควบคุมการไหลแบบปริพันธ์และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูล
ลี การวิเคราะห์การไหลในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นระบบคงตัวท่ีไม่มีการอัด
ตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลในราง 
การวัดความเร็วและอัตราการไหล ปั๊มและกังหัน 
 
525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 3(3-0-6) 
  (Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1  
  ก าร วิ เค ร าะห์ เอ็ ก เซ อ ร์ ยี ข อ งร ะบ บ  ก ารวิ เค ร าะ ห์
ประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซ่ึงประกอบด้วย วัฏจักรก๊าซ
ต้นก าลัง วัฏจักรไอต้นก าลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นก าลัง วัฏจักรการท า
ความเย็น ทฤษฎีก๊าซผสม กระบวนการปรับอากาศ การสันดาป
เบื้องต้น 
525208 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Mechanical Egineering Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 แคลคูลัสเชิงเวคเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
พีชคณิตเชิงเส้นและการแปลงพิกัดรูปแบบต่าง ๆ การแก้สมการอนุพันธ์
พาเชียลโดยกรรมวิธีแยกตัวแปร 
 
525300 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
  (Seminar in Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525200 พื้นฐานวิศวกรรรมเครื่องกล 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในปัจจุบัน  
การน าเสนอด้วยโปสเตอร์  การพูดต่อหน้าสาธารณชน  และการเขียน
รายงาน 
 
525301 การเขียนแบบทางกล 2(1-3-5) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม  1 

 การเขียนและอ่านแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบ
มาตรฐานท่ีใช้ในอุตสาหกรรม การก าหนดมิติ พิกัดเผื่อ การเผื่อ การ
ก าหนดลักษณะผิว แบบงานเกลียวและสลักเกลียว แบบงานเชื่อม การ
เขียนแบบเฟืองและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ลูกเบี้ยว แบบงาน
ท่อ การเขียนภาพประกอบของชิ้นส่วนเครื่องจักรตามมาตรฐาน 
 
525302  การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-9) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ คุณสมบัติ
ของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ การใช้
สถิติในกระบวนการวัด การปรับสภาพสัญญาณ อุปกรณ์แสดงผลเครื่องมือ
วัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น การกระจัด ความเร่ง แรง ความดัน อัตราการไหล
และความเร็ว อุณหภูม ิ
 
525303 กลศาสตร์ของไหล 2 4(4-0-8) 
 (Fluid Mechanics II) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล1 
 สมการนาเวียร์-สโตคส์  สมการศักย์  ชั้นชิดผิวและการหา
ค าตอบแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์  ความปั่นป่วนและผลกระทบต่อ
ชั้นชิดผิว การไหลบริเวณทางเข้าท่อ, ในดิฟฟิวเซอร์และผ่านวัตถุทรง
เพรียวและวัตถุทรงตัน  แรงยกและแรงฉุด การไหลออกจากหัวฉีดและ
การไหลในคลื่นด้านท้ายวัตถุ ช้ันชิดผิวเชิงความร้อนและการพาความ
ร้อน การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยค านวณด้านการไหล การบานตัว
แบบอัดตัวได้เบื้องต้นผ่านหัวฉีดลู่บาน คลื่นช็อคตั้งและช็อคเอียงการ
ไหลผ่านผิววัตถุโค้ง 
 
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4(4-0-8) 
 (Machine Design I) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
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 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่าย หมุดย้ า การวิเคราะห์รอยเชื่อม 
สกรูและอุปกรณ์การจับยึด คีย์และสลัก เพลา สปริง เฟือง สกรูส่งก าลัง 
อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ โครงงานการ
ออกแบบ 
 
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
 (Mechanics of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 กล่าวน าถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์การกระจัด
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไกการ
วิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนท่ีกลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง 
 
525306 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ 2(1-3-5) 
 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล  
 (Computer Aided Engineeringfor Mechanical  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกลและ  
  525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 ความจ าเป็นและหลักการวิเคราะห์บนพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานวิศวกรรม ทบทวนกลศาสตร์วัสดุและการถ่ายเทความร้อน ปัจจัย
ส าคัญในกระบวนการออกแบบชิ้นงาน เช่น คุณสมบัติของวัสดุ ความเค้น 
ความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความปลอดภัย การจับยึด
และภาระกรรมแบบต่างๆ เป็นต้น หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ไฟไนต์
เอลิเมนต์ การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหากลศาสตร์ของแข็งและการ
ถ่ายเทความร้อน  การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อน ได้แก่ ปัญหา
ด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า การเคลื่อนไหวของกลไก
ของชิ้นส่วนงาน และปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีน่าสนใจ 
 
525307 การสั่นทางกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 

 ระบบท่ีมีความอิสระอันดับ 1  การสั่นโดยการหมุน การ
เคลื่อนท่ีแบบอิสระการสั่นแบบบังคับรูปแบบต่าง ๆ การสั่นแบบหน่วง  
การสั่นพ้องระบบท่ีมีความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ  
การตอบสนองในโหมดบรรทัดฐานระบบต่อเน่ือง การหาความถี่
ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ 
 
525308 การถ่ายเทความร้อน  4(4-0-8) 
 (Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน :  525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
  525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน  การน าความร้อน
ในวัสดุเน้ือสม่ าเสมอและเน้ือไม่สม่ าเสมอ   การพาความร้อนแบบ
ปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ  
ผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการพาความร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้
มิติ เกี่ ยวกับการถ่ าย เทความร้อน  การแผ่รั งสีความร้อน  การ
ประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความร้อน  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนและการเพ่ิมอัตราการถ่ายเทความร้อน  การถ่ายเทความร้อนด้วย
การเดือดและการควบแน่น 
 
525309 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 4(4-0-8) 
 (Machine Design II) 
วิชาบังคับก่อน : 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 การออกแบบขั้นสูงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น การหล่อ
ลื่นและเจอร์นอลแบริง ระบบส่งก าลังโดยใช้เฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง 
เฟืองดอกจอก และชุดเฟืองตัวหนอน ระบบเบรกและคลัตช์ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ของการออกแบบเครื่องจักรกล 
 
525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Automatic Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล 
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 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบแบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ของไหล -ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์  ระบบนิวแมติกส์ เป็นต้น 
ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุม
บนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจ าลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุม
แบบปัจจุบันเบื้องต้น 
 
525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4(4-0-8) 
 (Power Plant Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 หลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพ
พลั งงานสู งสุด  การวิ เคราะห์ วัฏจักรพื้ นฐานและแนวทางเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงและการสันดาป การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อย
ของโรงจักรไอน้ า โรงจักรกังหันก๊าซและโรงจักรเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน โรงจักรความร้อนร่วม โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ า 
โรงจักรพลังงานลม เครื่องมือและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงจักร  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4(4-0-8) 
 (Internal Combustion Engines) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
  525204 กลศาสตร์ของไหล 1  

 ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายในวัฏจักร
อากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ เครื่องยนต์จุดระเบิดเครื่องยนต์อัดระเบิด 
เชื้อเพลิงและการสันดาประบบการป้อนเชื้อเพลิงระบบการจุดระเบิด
การหล่อลื่นและน้ ามันหล่อลื่น การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์  
เชื้อเพลิงทดแทนและสมรรถนะ การทดสอบเครื่องยนต์ 
 
525315 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 4(4-0-8) 
 (Refrigeration and Air Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 ประวัติการท าความเย็นและการปรับอากาศ  หลักการท า
ความเย็น ระบบการท าความเย็นแบบต่าง ๆ  เช่น การอัดไอ การดูดซึม  

การระเหย องค์ประกอบของระบบท าความเย็น สารท าความเย็น การ
ค านวณภาระความเย็นและการออกแบบท่อส่งสารท าความเย็น  ไซโคร
เมตรีและกระบวนการปรับอากาศ  เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อน
และคุณภาพอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบการ
ระบายอากาศ การออกแบบระบบท่อน้ าเย็น การประยุกต์การท าความ
เย็นทางอุตสาหกรรม การควบคุมส าหรับระบบท าความเย็นการป้องกัน
อัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
 
525316 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและ              1(0-3-3) 
 การวัดละเอียด  
  (Machining Process and Precision Measurement 
     Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 การวางแผนกระบวนการแปรรูปชิ้นงาน ฝึกปฏิบัติการแปร
รูปชิ้นงานด้วยการการตัด การกัด  การเจาะ การกลึง และการประกอบ
ชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงานตามแบบท่ีได้รับด้วยเครื่องมือวัดละเอียด 
การใช้เครื่องจักรแบบระบบควบคุมตัวเลขและการเคลื่อนท่ีด้วย
คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิต 
 
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 ,  
  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 
  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 พื้นฐานด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรมการใช้เครื่องมือวัดเช่น
เครื่องมือวัดความดันอุณหภูมิความเครียดการทดสอบวัสดุ  เช่นแรงดึง
แรงบิดแรงเฉือนความล้าของโลหะการทดสอบทางกลศาสตร์ของไหลการวัด
ความเร็วของของไหลการวัดแรงกระแทกของของไหลการไหลในท่อเป็นต้น 
 
525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(3-0-9) 
 (Industrial Automations) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอร์ส าหรับระบบ
อัตโนมัติ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่าง ๆ 
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เช่น  PLC  ไมโครคอนโทรลเลอร์  อุปกรณ์กระตุ้นท่ีใช้ในระบบอัตโนมัติ  
เช่น  มอเตอร์ ลูกสูบ ระบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบนิวแมติกส์  ระบบไฮดรอ
ลิกส์และระบบไฟฟ้า 
 
525402 การออกแบบระบบความร้อน 4(4-0-8) 
 (Thermal System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 การออกแบบด้านวิศวกรรม  การออกแบบระบบท่ีท างานได้  
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  การสร้างสมการแทนข้อมูลเชิงตัวเลข  
การจ าลองอุปกรณ์ความร้อน การจ าลองระบบความร้อน การตั้งปัญหา
เพื่อการออกแบบระบบให้ดีท่ีสุดท้ังแบบท่ีมีและไม่มีเงื่อนไขจ ากัด  การ
หาสภาพท่ีดีท่ีสุดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การค้นหา การใช้วิธีตัวคูณลากรานจ์  
การใช้ระบบโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 
 
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ 1(0-3-3) 
 (Automation and Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล 
 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบ
ลอจิก การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับการทดสอบสมดุลของเพลา
การลดและควบคุมการส่ัน การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ 
PID การควบคุมความเร็ว 
 
525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล  1(0-3-3) 
 (Thermo-Fluid Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 การวัดวิเคราะห์ค่า สมบัติ และพฤติกรรมของวัสดุหรือ
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความร้อนและของไหล เช่น การ
วัดค่าความร้อนของเชื้อเพลิง การวัดแรงท่ีของไหลกระท าต่อแผ่นกั้น 
การวัดปริมาณการไหลในท่อ  เป็นต้น  การวัดวิเคราะห์สมรรถนะระบบ  
เช่น เครื่องยนต์ เครื่องสูบ กังหัน เซลล์แสงอาทิตย์ แผงรับรังสีอาทิตย์  
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น 
 
525451 โปรแกรมออโตแคดส าหรับวิศวกรรม 1(0-3-3) 
 (AutoCAD for Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบฟังก์ชันและ
ค าสั่งของโปรแกรม  การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติการเขียน
แบบโดยการวางหลายชั้นการประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบโครงสร้างการ
เขียนแบบเชิงกลการเขียนแบบไฟฟ้า 
 
525452 โปรแกรมแมทแลบส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
  (MATLAB for Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนะน าการใช้โปรแกรมแมทแลบเบื้องต้นการด าเนินการ
แมทริกซ์ฟังก์ชันของแมทแลบ  การเขียนเอ็มไฟล์การหาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้นท่ีเกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมเครื่องกลการประมาณ
ค่าช่วงและการปรับเส้นโค้งการหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขของ
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญของ
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลภาพกราฟฟิกส์คณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์
การเขียนโปรแกรมท่ีติดต่อกับผู้ ใช้ โดยกราฟฟิกส์ด้วยแมทแลบ  
กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 
525453 การวัดและการควบคุมด้วยแลปวิว 2(1-3-5) 
 (Measurement and Control with LabVIEW) 
วิชาบังคับก่อน : 525302 การวัดและเครื่องมือวัด 
 แนะน าการใช้โปรแกรมแลปวิว  การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม
ด้วยแลปวิว การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ท่ีท างานด้วยแลป
วิว  การใช้เครื่องมือวัดประกอบกับคอมพิวเตอร์  การน าข้อมูลเข้าสู่
คอมพิวเตอร์   พื้นฐานการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  การปรุงแต่ง
สัญญาณอนาล็อกและดิจิตอล การแสดงผลการวัดและควบคุมด้วย
แลปวิว 
 
525454 สมรรถนะกังหันก๊าซ 4(4-0-8) 
 (Gas Turbine Performance) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 วัฎจักรกังหันก๊าซพื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์ประกอบเครื่องยนต์และหลักการท างาน  หลักการและวิธีการ
ออกแบบเครื่องอัด  ห้องเผาไหม้ และเทอร์ไบน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูง
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 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบแบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ของไหล -ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ เป็นต้น 
ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุม
บนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจ าลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุม
แบบปัจจุบันเบื้องต้น 
 
525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4(4-0-8) 
 (Power Plant Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 หลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพ
พลั งงานสู งสุด  การวิ เคราะห์ วัฏจักรพื้ นฐานและแนวทางเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงและการสันดาป การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อย
ของโรงจักรไอน้ า โรงจักรกังหันก๊าซและโรงจักรเคร่ืองยนต์สันดาป
ภายใน โรงจักรความร้อนร่วม โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ า 
โรงจักรพลังงานลม เครื่องมือและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงจักร  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4(4-0-8) 
 (Internal Combustion Engines) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
  525204 กลศาสตร์ของไหล 1  

 ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายในวัฏจักร
อากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ เครื่องยนต์จุดระเบิดเครื่องยนต์อัดระเบิด 
เชื้อเพลิงและการสันดาประบบการป้อนเชื้อเพลิงระบบการจุดระเบิด
การหล่อลื่นและน้ ามันหล่อลื่น การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์  
เชื้อเพลิงทดแทนและสมรรถนะ การทดสอบเครื่องยนต์ 
 
525315 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 4(4-0-8) 
 (Refrigeration and Air Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 ประวัติการท าความเย็นและการปรับอากาศ  หลักการท า
ความเย็น ระบบการท าความเย็นแบบต่าง ๆ  เช่น การอัดไอ การดูดซึม  

การระเหย องค์ประกอบของระบบท าความเย็น สารท าความเย็น การ
ค านวณภาระความเย็นและการออกแบบท่อส่งสารท าความเย็น  ไซโคร
เมตรีและกระบวนการปรับอากาศ  เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อน
และคุณภาพอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบการ
ระบายอากาศ การออกแบบระบบท่อน้ าเย็น การประยุกต์การท าความ
เย็นทางอุตสาหกรรม การควบคุมส าหรับระบบท าความเย็นการป้องกัน
อัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
 
525316 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและ              1(0-3-3) 
 การวัดละเอียด  
  (Machining Process and Precision Measurement 
     Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 การวางแผนกระบวนการแปรรูปชิ้นงาน ฝึกปฏิบัติการแปร
รูปชิ้นงานด้วยการการตัด การกัด  การเจาะ การกลึง และการประกอบ
ชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงานตามแบบท่ีได้รับด้วยเครื่องมือวัดละเอียด 
การใช้เครื่องจักรแบบระบบควบคุมตัวเลขและการเคลื่อนท่ีด้วย
คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิต 
 
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 ,  
  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 
  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 พื้นฐานด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรมการใช้เครื่องมือวัดเช่น
เครื่องมือวัดความดันอุณหภูมิความเครียดการทดสอบวัสดุ  เช่นแรงดึง
แรงบิดแรงเฉือนความล้าของโลหะการทดสอบทางกลศาสตร์ของไหลการวัด
ความเร็วของของไหลการวัดแรงกระแทกของของไหลการไหลในท่อเป็นต้น 
 
525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(3-0-9) 
 (Industrial Automations) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอร์ส าหรับระบบ
อัตโนมัติ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่าง ๆ 
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เช่น  PLC  ไมโครคอนโทรลเลอร์  อุปกรณ์กระตุ้นท่ีใช้ในระบบอัตโนมัติ  
เช่น  มอเตอร์ ลูกสูบ ระบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบนิวแมติกส์  ระบบไฮดรอ
ลิกส์และระบบไฟฟ้า 
 
525402 การออกแบบระบบความร้อน 4(4-0-8) 
 (Thermal System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 การออกแบบด้านวิศวกรรม  การออกแบบระบบท่ีท างานได้  
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  การสร้างสมการแทนข้อมูลเชิงตัวเลข  
การจ าลองอุปกรณ์ความร้อน การจ าลองระบบความร้อน การตั้งปัญหา
เพื่อการออกแบบระบบให้ดีท่ีสุดท้ังแบบท่ีมีและไม่มีเงื่อนไขจ ากัด  การ
หาสภาพท่ีดีท่ีสุดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การค้นหา การใช้วิธีตัวคูณลากรานจ์  
การใช้ระบบโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 
 
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ 1(0-3-3) 
 (Automation and Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล 
 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบ
ลอจิก การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับการทดสอบสมดุลของเพลา
การลดและควบคุมการส่ัน การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ 
PID การควบคุมความเร็ว 
 
525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล  1(0-3-3) 
 (Thermo-Fluid Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 การวัดวิเคราะห์ค่า สมบัติ และพฤติกรรมของวัสดุหรือ
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความร้อนและของไหล เช่น การ
วัดค่าความร้อนของเชื้อเพลิง การวัดแรงท่ีของไหลกระท าต่อแผ่นกั้น 
การวัดปริมาณการไหลในท่อ  เป็นต้น  การวัดวิเคราะห์สมรรถนะระบบ  
เช่น เครื่องยนต์ เครื่องสูบ กังหัน เซลล์แสงอาทิตย์ แผงรับรังสีอาทิตย์  
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น 
 
525451 โปรแกรมออโตแคดส าหรับวิศวกรรม 1(0-3-3) 
 (AutoCAD for Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบฟังก์ชันและ
ค าส่ังของโปรแกรม  การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติการเขียน
แบบโดยการวางหลายชั้นการประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบโครงสร้างการ
เขียนแบบเชิงกลการเขียนแบบไฟฟ้า 
 
525452 โปรแกรมแมทแลบส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
  (MATLAB for Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนะน าการใช้โปรแกรมแมทแลบเบื้องต้นการด าเนินการ
แมทริกซ์ฟังก์ชันของแมทแลบ  การเขียนเอ็มไฟล์การหาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้นท่ีเกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมเครื่องกลการประมาณ
ค่าช่วงและการปรับเส้นโค้งการหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขของ
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญของ
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลภาพกราฟฟิกส์คณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์
การเขียนโปรแกรมท่ีติดต่อกับผู้ ใช้ โดยกราฟฟิกส์ด้วยแมทแลบ  
กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 
525453 การวัดและการควบคุมด้วยแลปวิว 2(1-3-5) 
 (Measurement and Control with LabVIEW) 
วิชาบังคับก่อน : 525302 การวัดและเครื่องมือวัด 
 แนะน าการใช้โปรแกรมแลปวิว  การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม
ด้วยแลปวิว การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ท่ีท างานด้วยแลป
วิว  การใช้เครื่องมือวัดประกอบกับคอมพิวเตอร์  การน าข้อมูลเข้าสู่
คอมพิวเตอร์   พื้นฐานการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  การปรุงแต่ง
สัญญาณอนาล็อกและดิจิตอล การแสดงผลการวัดและควบคุมด้วย
แลปวิว 
 
525454 สมรรถนะกังหันก๊าซ 4(4-0-8) 
 (Gas Turbine Performance) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 วัฎจักรกังหันก๊าซพื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์ประกอบเครื่องยนต์และหลักการท างาน  หลักการและวิธีการ
ออกแบบเครื่องอัด  ห้องเผาไหม้ และเทอร์ไบน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูง
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วัสดุเครื่องยนต์และข้อพิจารณาด้านความแข็งแรงของโครงสร้างการ
ประยุกต์ใช้เครื่องยนต์ในภาคพื้นดิน  อากาศ และน้ า การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ 
 
525455 การสันดาป 4(4-0-8) 
 (Combustion) 
วิชาบังคับก่อน : 525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 
 กลไกการเกิดการเผาไหม้ในระดับโมเลกุล  สมการการ
สันดาปและอัตราส่วนอากาศ  การเผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่  
การเผาไหม้แบบสมบูรณ์  แบบสมดุลเคมี และแบบอัตราเร็ว คิเนติก
เคมีของการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ การติดไฟ เสถียรภาพเปลวไฟ 
การเผาไหม้แบบปั่นป่วน การจ าลองด้วยระบบห้องเผาไหม้“ผสมดี” 
สมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง  เหลวและก๊าซ  หลักการและวิธีการออกแบบ
ระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง  เหลว และก๊าซให้ได้ประสิทธิภาพสูง  
มลภาวะจากการเผาไหม้และหนทางแก้ไข 
 
525456 เครื่องจักรของไหล 4(4-0-8) 
 (Fluid Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 นิยามและชนิดของเครื่องจักรของไหล สมการพื้นฐานและ
ความเกี่ยวพันกับเครื่องจักรของไหล ปั๊มชัก ปั๊มเหวี่ยง และปั๊มแนวแกน  
พัดลม เครื่องเป่า คอมเพรสเซอร์ กังหันแนวรัศมีและแนวแกน ปั๊มไฮ
ดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ กลไกโฮดรอลิกส์เซอร์โวและการ
ควบคุม เครื่องจักรนิวแมนิกส์ 
 
525457 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Finite Element Method) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ  
  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น ไฟไนต์เอลิเมนต์ชนิดหน่ึง  
สองมิติ  และสามมิติ  ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
แก้ปัญหาในเรื่องความเค้น ความเครียด การถ่ายเทความร้อนและ
กลศาสตร์ของไหลแบบต่อเนื่อง 
 
 

525459 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณเบื องต้น 2(1-3-5) 
 (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข และ 
  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ปรัชญาของการค านวณพลศาสตร์ของไหล สมการศักย์ 
สมการความร้อน สมการคล่ืน และสมการของเบอร์เกอร์ ทบทวน
สมการนาเวียร์-สโตกส์และสมการชั้นชิดผิว ขั้นตอนวิธีส าหรับแก้สมการ
ศักย์ สมการความร้อน สมการคล่ืน สมการเบอร์เกอร์ สมการนาเวียร์
สโตกส์ และสมการชั้นชิดผิว ชั้นตอนวิธีแบบชัดแจ้งและแบบคลุมเคลือ 
ความแม่น เสถียรภาพและการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ในการค านวณ
ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบต่างๆ เงื่อนไขขอบส าหรับปัญหาเอลลิ
ปติก พาราโบลิก และไฮเปอร์โบลิก การพัฒนารหัสโปรแกรมส าหรับ
แก้ปัญหาอย่างง่าย การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปแก้ปัญหาการไหลท่ี
ซับซ้อนหลายมิติ 
 
525462 การออกแบบระบบอาคารส าหรับ 4(4-0-8) 
  วิศวกรรมเครื่องกล  

  (Building System Design for Mechanical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 525315 การท าความเย็นและการปรับอากาศ หรือ 
            536305 ระบบปรับอากาศในยานยนต์ หรือ 
            537310 ระบบท าความเย็นและปรับความดันอากาศยาน 
  พื้นฐานการออกแบบระบบภายในอาคาร การออกแบบระบบ

ปรับอากาศ การออกแบบระบบสุขาภิบาล การออกแบบระบบดับเพลิง 
การออกแบบระบบไฟแสงสว่าง แบบงานอาคาร แบบงานสถาปัตย์ 
แบบงานโครงสร้าง แบบงานไฟฟ้า แบบงานสุขาภิบาล แบบงาน
ดับเพลิง และ แบบงานปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานใน มอเตอร์ ป๊ัม 
และ พัดลม   การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  การอนุรักษ์
พลังงานในระบบไฟแสงสว่าง กฎหมายและข้อก าหนดการอนุรักษ์
พลังงานในอาคาร กรณีศึกษา 

 
525471 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ใน
แขนงต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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525473 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 4(4-0-8) 
 (Special Problems in Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จใน
หน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้ท่ี
สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 4(4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : 525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525478 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 4(4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : 525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525479 วิศวกรรมยานยนต์  4(4-0-8) 

  (Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม  
  หลั ก ก ารพื้ น ฐานขอ งย านยนต์ แ ละก ารท างานขอ ง
ส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้น  ระบบกันสะเทือน  ระบบห้ามล้อ  ระบบ
บังคับเลี้ยว  ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง การออกแบบระบบเฟือง
และระบบเพลาส่งก าลัง ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศใน
ยานยนต์  ผลกระทบทางด้านอากาศพลศาสตร์ท่ีมีต่อยานยนต์ 
 
525480 พลศาสตร์ของก๊าซ 3(3-0-6) 
 (Gas Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
   525204 กลศาสตร์ของไหล 1  

 กล่าวน าถึงความส าคัญของพลศาสตร์ของก๊าซ ทบทวน
พื้นฐานทางกลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พลศาสตร์ของก๊าซ กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์
ส าหรับของไหล ศึกษากฎการเคลื่อนท่ีของของไหล การไหลแบบอัดตัว
ได้ในหน่ึงมิติแบบไม่มีความหนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติท่ีมีแรง
เสียดทานและความร้อน การเกิดคลื่นกระแทกฉากและคลื่นกระแทก
เฉียง การขยายตัวของคล่ืน การไหลในท่อตีบและท่อขยาย  
 
525600 คณิตศาสตร์ขั นสูงส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 4(4-0-12) 
 (Advanced Mechanical Engineering Mathematics I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 อนุพันธ์และผลเฉลยของสมการเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์  
สมการอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหน่ึงและสอง  วิธีการเปลี่ยนแปลง
ตัวแปร ระบบสมการอนุพันธ์สามัญ สมการแบบเสตอร์ม -ลุยวิลล์ ผล
เฉลยแบบอนุกรม ฟังก์ชันตั้งฉากและอนุกรมฟูริเอร์ การแปลงลาปลาส 
การแปลงฟูริเอร์ ฟังก์ชันพิเศษ (ฟังก์ชันความผิดพลาด ฟังก์ชันแกมมา) 
การฟิตข้อมูลและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั นสูงส าหรับ 4(4-0-12) 
  วิศวกรรมเครื่องกล  
 (Advanced Numerical Methods for Mechanical  
 Engineering) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระเบียบวิธีผลต่างสืบเน่ือง การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขส าหรับ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย การหาจุดปฏิบัติการท่ีดีท่ีสุด 
 
525603 กลศาสตร์สารเนื อต่อเนื่อง 4(4-0-12) 
 (Continuum Mechanics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ทบทวนแคลคูลัสเชิงเวคเตอร์และแนะน าการใช้เทนเซอร์  
สมบัติของสารเน้ือต่อเน่ือง แรงกระท า ความเค้น  ความเครียด  
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเค้นและความเครียดของสาร
เนื้อต่อเน่ือง กฎการทรงมวล กฎการทรงพลังงาน และกฎการทรงโมเม
นตัมของสารเน้ือต่อเน่ือง ตัวอย่างปัญหาทางกลศาสตร์ของแข็งและ
กลศาสตร์ของไหล 
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วัสดุเครื่องยนต์และข้อพิจารณาด้านความแข็งแรงของโครงสร้างการ
ประยุกต์ใช้เครื่องยนต์ในภาคพื้นดิน  อากาศ และน้ า การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ 
 
525455 การสันดาป 4(4-0-8) 
 (Combustion) 
วิชาบังคับก่อน : 525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 
 กลไกการเกิดการเผาไหม้ในระดับโมเลกุล  สมการการ
สันดาปและอัตราส่วนอากาศ  การเผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่  
การเผาไหม้แบบสมบูรณ์  แบบสมดุลเคมี และแบบอัตราเร็ว คิเนติก
เคมีของการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ การติดไฟ เสถียรภาพเปลวไฟ 
การเผาไหม้แบบปั่นป่วน การจ าลองด้วยระบบห้องเผาไหม้“ผสมดี” 
สมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง  เหลวและก๊าซ  หลักการและวิธีการออกแบบ
ระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง  เหลว และก๊าซให้ได้ประสิทธิภาพสูง  
มลภาวะจากการเผาไหม้และหนทางแก้ไข 
 
525456 เครื่องจักรของไหล 4(4-0-8) 
 (Fluid Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 นิยามและชนิดของเครื่องจักรของไหล สมการพื้นฐานและ
ความเกี่ยวพันกับเครื่องจักรของไหล ปั๊มชัก ปั๊มเหวี่ยง และปั๊มแนวแกน  
พัดลม เครื่องเป่า คอมเพรสเซอร์ กังหันแนวรัศมีและแนวแกน ปั๊มไฮ
ดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ กลไกโฮดรอลิกส์เซอร์โวและการ
ควบคุม เครื่องจักรนิวแมนิกส์ 
 
525457 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Finite Element Method) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ  
  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น ไฟไนต์เอลิเมนต์ชนิดหน่ึง  
สองมิติ  และสามมิติ  ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
แก้ปัญหาในเรื่องความเค้น ความเครียด การถ่ายเทความร้อนและ
กลศาสตร์ของไหลแบบต่อเนื่อง 
 
 

525459 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณเบื องต้น 2(1-3-5) 
 (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข และ 
  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ปรัชญาของการค านวณพลศาสตร์ของไหล สมการศักย์ 
สมการความร้อน สมการคลื่น และสมการของเบอร์เกอร์ ทบทวน
สมการนาเวียร์-สโตกส์และสมการชั้นชิดผิว ขั้นตอนวิธีส าหรับแก้สมการ
ศักย์ สมการความร้อน สมการคลื่น สมการเบอร์เกอร์ สมการนาเวียร์
สโตกส์ และสมการชั้นชิดผิว ชั้นตอนวิธีแบบชัดแจ้งและแบบคลุมเคลือ 
ความแม่น เสถียรภาพและการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ในการค านวณ
ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบต่างๆ เงื่อนไขขอบส าหรับปัญหาเอลลิ
ปติก พาราโบลิก และไฮเปอร์โบลิก การพัฒนารหัสโปรแกรมส าหรับ
แก้ปัญหาอย่างง่าย การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปแก้ปัญหาการไหลท่ี
ซับซ้อนหลายมิติ 
 
525462 การออกแบบระบบอาคารส าหรับ 4(4-0-8) 
  วิศวกรรมเครื่องกล  

  (Building System Design for Mechanical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 525315 การท าความเย็นและการปรับอากาศ หรือ 
            536305 ระบบปรับอากาศในยานยนต์ หรือ 
            537310 ระบบท าความเย็นและปรับความดันอากาศยาน 
  พื้นฐานการออกแบบระบบภายในอาคาร การออกแบบระบบ

ปรับอากาศ การออกแบบระบบสุขาภิบาล การออกแบบระบบดับเพลิง 
การออกแบบระบบไฟแสงสว่าง แบบงานอาคาร แบบงานสถาปัตย์ 
แบบงานโครงสร้าง แบบงานไฟฟ้า แบบงานสุขาภิบาล แบบงาน
ดับเพลิง และ แบบงานปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานใน มอเตอร์ ป๊ัม 
และ พัดลม   การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  การอนุรักษ์
พลังงานในระบบไฟแสงสว่าง กฎหมายและข้อก าหนดการอนุรักษ์
พลังงานในอาคาร กรณีศึกษา 

 
525471 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ใน
แขนงต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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525473 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 4(4-0-8) 
 (Special Problems in Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จใน
หน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้ท่ี
สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 4(4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : 525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525478 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 4(4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : 525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525479 วิศวกรรมยานยนต์  4(4-0-8) 

  (Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม  
  หลั ก ก ารพื้ น ฐานขอ งย านยนต์ แ ละก ารท างานขอ ง
ส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้น  ระบบกันสะเทือน  ระบบห้ามล้อ  ระบบ
บังคับเลี้ยว  ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง การออกแบบระบบเฟือง
และระบบเพลาส่งก าลัง ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศใน
ยานยนต์  ผลกระทบทางด้านอากาศพลศาสตร์ท่ีมีต่อยานยนต์ 
 
525480 พลศาสตร์ของก๊าซ 3(3-0-6) 
 (Gas Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
   525204 กลศาสตร์ของไหล 1  

 กล่าวน าถึงความส าคัญของพลศาสตร์ของก๊าซ ทบทวน
พื้นฐานทางกลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พลศาสตร์ของก๊าซ กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์
ส าหรับของไหล ศึกษากฎการเคล่ือนท่ีของของไหล การไหลแบบอัดตัว
ได้ในหน่ึงมิติแบบไม่มีความหนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติท่ีมีแรง
เสียดทานและความร้อน การเกิดคลื่นกระแทกฉากและคลื่นกระแทก
เฉียง การขยายตัวของคล่ืน การไหลในท่อตีบและท่อขยาย  
 
525600 คณิตศาสตร์ขั นสูงส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 4(4-0-12) 
 (Advanced Mechanical Engineering Mathematics I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 อนุพันธ์และผลเฉลยของสมการเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์  
สมการอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหน่ึงและสอง  วิธีการเปลี่ยนแปลง
ตัวแปร ระบบสมการอนุพันธ์สามัญ สมการแบบเสตอร์ม -ลุยวิลล์ ผล
เฉลยแบบอนุกรม ฟังก์ชันตั้งฉากและอนุกรมฟูริเอร์ การแปลงลาปลาส 
การแปลงฟูริเอร์ ฟังก์ชันพิเศษ (ฟังก์ชันความผิดพลาด ฟังก์ชันแกมมา) 
การฟิตข้อมูลและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั นสูงส าหรับ 4(4-0-12) 
  วิศวกรรมเครื่องกล  
 (Advanced Numerical Methods for Mechanical  
 Engineering) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระเบียบวิธีผลต่างสืบเน่ือง การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขส าหรับ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย การหาจุดปฏิบัติการท่ีดีท่ีสุด 
 
525603 กลศาสตร์สารเนื อต่อเนื่อง 4(4-0-12) 
 (Continuum Mechanics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ทบทวนแคลคูลัสเชิงเวคเตอร์และแนะน าการใช้เทนเซอร์  
สมบัติของสารเน้ือต่อเน่ือง แรงกระท า ความเค้น  ความเครียด  
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเค้นและความเครียดของสาร
เนื้อต่อเน่ือง กฎการทรงมวล กฎการทรงพลังงาน และกฎการทรงโมเม
นตัมของสารเน้ือต่อเน่ือง ตัวอย่างปัญหาทางกลศาสตร์ของแข็งและ
กลศาสตร์ของไหล 
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525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่น  4(4-0-12) 
 (Theory of Elasticity) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎีของความเค้น  ทฤษฎีของความเครียด  ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด  ผลเฉลยของทฤษฎีการยืดหยุ่นใน
สองและสามมิติ  ฟังก์ชันความเครียด  ปัญหาในพิกัดทรงกลมและพิกัด
ทรงกระบอก 
 
525611 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงค านวณ 4(4-0-12) 
 (Analytical Stress Analysis)  
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด  ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น-ความเครียด-การกระจัด ความเค้นในช้ินส่วนของ
เครื่องจักรต่าง ๆ การบิดตัวของแท่งตรง การโก่งตัวของคาน ข้อควร
ค านึงในการออกแบบ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการวิเคราะห์ความ
เค้น 
 
525612 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงปฏิบัติการ 4(4-0-12) 
 (Experimental Stress Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชาฯ 

แนะน าวิ ธี ก ารวัดความ เครี ยดแบบ ต่ างๆ   ม าตร วัด
ความเครียด อุปกรณ์การวัดและบันทึกความเครียด วิธีการวิเคราะห์
ความเครียด วิธีทางแสงในการวิเคราะห์ความเค้น ทฤษฎีของความ
ยืดหยุ่นเชิงแสง วิธีของมอร์ วิธีการเคลือบผิว การทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 
525615 ทฤษฎีย่านพลาสติก 4(4-0-12) 
 (Theory of Plasticity) 
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา 

บรรทัดฐานการคราก พื้นผิวคราก ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียดในหลักของพลาสติก การตอบสนองแบบไม่
เชิงเส้นของวัสดุ การประยุกต์ทฤษฎีย่านพลาสติกในชิ้นส่วนเชิงกล 
 

525616 ทฤษฎีของแผ่นและเปลือกบาง  4(4-0-12) 
 (Theory of Plate and Shell) 
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ 
 ของสาขาวิชาฯ 

สมการของความยืดหยุ่นส าหรับแผ่นกลมและแผ่นสี่เหลี่ยม  
การกระจัดตัวเล็กน้อยของแผ่น  แผ่นและเปลือกบางภายใต้สภาพขอบ
แบบต่างๆ  วิธีการประมาณค่าในทฤษฎีของแผ่น การเปลี่ยนรูปของ
เปลือกบาง  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับแผ่นและเปลือกบาง 
 
525618 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความเค้น 4(4-0-12) 
  ขั นการประยุกต์   
 (Advanced Strength and Applied Stress Analysis) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 พื้นฐานแรง ความเค้น ความเครียดและระยะขจัดการแปลง
ความเค้นและความเครียด สมการสมดุลและความสมมูล ทบทวน
รูปแบบความสัมพันธ์ความเค้น ความเครียดและการเปล่ียนแปลง
รูปร่างทฤษฎียืดหยุ่นเบื้องต้นศึกษาหัวข้อกลศาสตร์ขั้นสูงการวิเคราะห์
ความเค้นด้วยเทคนิคพลังงานความแข็งแรงและรูปแบบของการเสียหาย 
และข้อพิจารณาในการออกแบบการวิเคราะห์ทดสอบความเค้น 
 
525620 กลศาสตร์ของไหลขั นสูง  4(4-0-12) 
 (Advanced Fluid Dynamics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การสร้างสมการควบคุมการไหลโดยการใช้คณิตศาสตร์แบบ
เวคเตอร์และเทนเซอร์  ผลเฉลยแม่นตรงบางตัวของสมการควบคุม  
การลดรูปสมการควบคุมให้เป็นสมการชั้นขอบเขต  การหาผลเฉลยของ
สมการชั้นขอบเขตโดยการใช้ทฤษฎีของวอนคาร์มานและทฤษฎีสภาพ
คล้าย ความปั่นป่วนและสมการเฉล่ียแบบเรโนลด์ส ความหนืดวนและ
การแพร่ความร้อนวนอันเน่ืองมาจากการวนแบบปั่นป่วน ชั้นขอบเขต
แบบปั่นป่วน การไหลแยกในชั้นขอบเขต การไหลแบบเจ็ตและเวค กฎ
ของผนัง การประยุกต์ใช้งานของชั้นขอบเขตแบบปั่นป่วน เช่น การวูบ
ของปีก การเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน อัตราการผสม แนะน าการ
จ าลองความปั่นป่วน 
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525621  การไหลแบบปั่นป่วน  4(4-0-12) 
 (TurbulentFlow) 
วิชาบังคับก่อน : 525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูงหรือโดยความเห็น 
 ชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎีการก่อเกิดด ารงอยู่  และการสลายตัวของความ
ปั่นป่วน สเกลและระดับพลังงาน ลักษณะเฉพาะของการไหลแบบ
ปั่นป่วนผ่านรูปทรงต่าง ๆ เช่น แผ่นราบ หน้าตัดทรงกระบอก ทรงกลม 
แพนอากาศ เป็นต้น การพาธรรมชาติแบบปั่นป่วน แนะน าการจ าลอง
ความปั่นป่วน การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความปั่นป่วน 
 
525622 การไหลแบบอัดตัวได้  4(4-0-12) 
 (Compressible Flow) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ผลของความอัดตัวได้ต่อการไหล  การไหลแบบต่ ากว่าเสียง  
ใกล้เคียงเสียง  และเหนือเสียง ย่านการไหลในหัวฉีด  คลื่นกระแทกตั้ง
ฉากและความสัมพันธ์พ้ืนท่ี-เลขมัค การวิเคราะห์กฎข้อท่ี 1 และ 2 ของ
อุณหพลศาสตร์ส าหรับสมการคลื่นกระแทกแบบหน่ึงมิติ ผลของความ
ฝืดและการส่งผ่านความร้อนในการไหลแบบอัดตัวได้หน่ึงมิติ คลื่น
กระแทกเอียงและการค านวณอย่างง่าย สมการควบคุมในสองมิติบน
พื้นฐานการรบกวนเล็กน้อย การลดรูปสมการให้เป็นแบบเชิงศักย์และ
การประยุกต์ใช้หาแรงยกบนรูปทรงเพรียว การหาค าตอบโดยวิธี
คุณลักษณะ ผลของความหนืด แนะน าการค านวณเชิงตัวเลขส าหรับ
การไหลแบบอัดตัวได ้
 
525623  การไหลหลายสถานะ   4(4-0-12) 
 (Multiphase Flow) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  สมการควบคุมของการไหลหลายสถานะท่ีมีการถ่ายเทความ
ร้อน และค่าขอบเขต  หลักการถ่ายเทมวล โมเมนตัม และความร้อนใน
การไหลแบบสองสถานะท่ีมีการเดือด การระเหย  และการควบแน่น 
ย่านการไหลหลายสถานะแบบต่าง ๆ  และเสถียรภาพของการไหล การ
ไหลแบบคลุกเคล้ากับเม็ดของแข็ง  การประยุกต์ใช้งานกับปัญหาท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น การระเหยและการเผาไหม้ของหยดน้ ามันเชื้อเพลิง ผง
ถ่านหิน การกลั่นน้ ามัน การอบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร
เป็นต้น 

525624 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล  4(4-0-12) 
 (Design of Fluid Machinery) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนะน า เครื่ อ งจั ก รกลของไหล  เช่ น  ปั๊ ม  โบลวเออ ร์ 
คอมเพรสเซอร์ เทอร์ไบน์  การออกแบบเครื่องจักรกลของไหลให้ได้
ประสิทธิภาพสูง  การเลือกใช้อุปกรณ์ ให้ เหมาะสมกับงาน  การ
ประยุกต์ใช้การควบคุมอัตโนมัติกับจักรกลการไหล  การป้องกันการ
เสียหายและบ ารุงรักษา   
 
525630  การน าและการแผ่รังสีความร้อน  4(4-0-12) 
 (Conduction and Radiation Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 525600 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 
  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ทบทวนพื้นฐานการน าความร้อนรูปแบบต่าง ๆ ความเค้น
เน่ืองจากความร้อน (thermal stress) การน าความร้อนในวัสดุที่มี
สารเน้ือไม่เป็นเอกรูป  (เช่น ใน composite materials)  ทบทวน
พื้นฐานการแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อนแบบแก๊สมีส่วน
ร่วม พจน์ของการแผ่รังสีความร้อนในสมการนาเวียร์สโตก การแก้
สมการแผ่รังสีความร้อนแบบง่ายและแบบซับซ้อนโดยการใช้วิธีเชิง
ตัวเลข 
 
525631 การพาความร้อนและการถ่ายเทมวลขั นสูง 4(4-0-12) 
 (Advanced Convection Heatand Mass Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  
 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  กฎทรงมวล  โมเมนตัม และพลังงาน  การถ่ายเทความร้อน
และมวลในชั้นผิวบางแบบราบเรียบและแบบป่ันป่วนบนแผ่นราบและ
ในท่อกลม  การไหลแยกผ่านผิวโค้ง  การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  
การถ่ายเทความร้อนในสภาวะเดือดและควบแน่นการประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม   
 
525632 การท าความเย็นขั นสูง  4(4-0-12) 
 (Advanced Refrigeration and Air Conditioning) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่น  4(4-0-12) 
 (Theory of Elasticity) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎีของความเค้น  ทฤษฎีของความเครียด  ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด  ผลเฉลยของทฤษฎีการยืดหยุ่นใน
สองและสามมิติ  ฟังก์ชันความเครียด  ปัญหาในพิกัดทรงกลมและพิกัด
ทรงกระบอก 
 
525611 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงค านวณ 4(4-0-12) 
 (Analytical Stress Analysis)  
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด  ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น-ความเครียด-การกระจัด ความเค้นในชิ้นส่วนของ
เครื่องจักรต่าง ๆ การบิดตัวของแท่งตรง การโก่งตัวของคาน ข้อควร
ค านึงในการออกแบบ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการวิเคราะห์ความ
เค้น 
 
525612 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงปฏิบัติการ 4(4-0-12) 
 (Experimental Stress Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชาฯ 

แนะน าวิ ธี ก ารวัดความ เครี ยดแบบต่ างๆ   ม าตร วัด
ความเครียด อุปกรณ์การวัดและบันทึกความเครียด วิธีการวิเคราะห์
ความเครียด วิธีทางแสงในการวิเคราะห์ความเค้น ทฤษฎีของความ
ยืดหยุ่นเชิงแสง วิธีของมอร์ วิธีการเคลือบผิว การทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 
525615 ทฤษฎีย่านพลาสติก 4(4-0-12) 
 (Theory of Plasticity) 
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา 

บรรทัดฐานการคราก พ้ืนผิวคราก ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียดในหลักของพลาสติก การตอบสนองแบบไม่
เชิงเส้นของวัสดุ การประยุกต์ทฤษฎีย่านพลาสติกในชิ้นส่วนเชิงกล 
 

525616 ทฤษฎีของแผ่นและเปลือกบาง  4(4-0-12) 
 (Theory of Plate and Shell) 
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ 
 ของสาขาวิชาฯ 

สมการของความยืดหยุ่นส าหรับแผ่นกลมและแผ่นสี่เหลี่ยม  
การกระจัดตัวเล็กน้อยของแผ่น  แผ่นและเปลือกบางภายใต้สภาพขอบ
แบบต่างๆ  วิธีการประมาณค่าในทฤษฎีของแผ่น การเปลี่ยนรูปของ
เปลือกบาง  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับแผ่นและเปลือกบาง 
 
525618 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความเค้น 4(4-0-12) 
  ขั นการประยุกต์   
 (Advanced Strength and Applied Stress Analysis) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 พื้นฐานแรง ความเค้น ความเครียดและระยะขจัดการแปลง
ความเค้นและความเครียด สมการสมดุลและความสมมูล ทบทวน
รูปแบบความสัมพันธ์ความเค้น ความเครียดและการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างทฤษฎียืดหยุ่นเบื้องต้นศึกษาหัวข้อกลศาสตร์ขั้นสูงการวิเคราะห์
ความเค้นด้วยเทคนิคพลังงานความแข็งแรงและรูปแบบของการเสียหาย 
และข้อพิจารณาในการออกแบบการวิเคราะห์ทดสอบความเค้น 
 
525620 กลศาสตร์ของไหลขั นสูง  4(4-0-12) 
 (Advanced Fluid Dynamics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การสร้างสมการควบคุมการไหลโดยการใช้คณิตศาสตร์แบบ
เวคเตอร์และเทนเซอร์  ผลเฉลยแม่นตรงบางตัวของสมการควบคุม  
การลดรูปสมการควบคุมให้เป็นสมการชั้นขอบเขต  การหาผลเฉลยของ
สมการชั้นขอบเขตโดยการใช้ทฤษฎีของวอนคาร์มานและทฤษฎีสภาพ
คล้าย ความปั่นป่วนและสมการเฉลี่ยแบบเรโนลด์ส ความหนืดวนและ
การแพร่ความร้อนวนอันเน่ืองมาจากการวนแบบปั่นป่วน ชั้นขอบเขต
แบบปั่นป่วน การไหลแยกในชั้นขอบเขต การไหลแบบเจ็ตและเวค กฎ
ของผนัง การประยุกต์ใช้งานของชั้นขอบเขตแบบปั่นป่วน เช่น การวูบ
ของปีก การเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน อัตราการผสม แนะน าการ
จ าลองความปั่นป่วน 

457 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

525621  การไหลแบบปั่นป่วน  4(4-0-12) 
 (TurbulentFlow) 
วิชาบังคับก่อน : 525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูงหรือโดยความเห็น 
 ชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎีการก่อเกิดด ารงอยู่  และการสลายตัวของความ
ปั่นป่วน สเกลและระดับพลังงาน ลักษณะเฉพาะของการไหลแบบ
ปั่นป่วนผ่านรูปทรงต่าง ๆ เช่น แผ่นราบ หน้าตัดทรงกระบอก ทรงกลม 
แพนอากาศ เป็นต้น การพาธรรมชาติแบบปั่นป่วน แนะน าการจ าลอง
ความปั่นป่วน การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความปั่นป่วน 
 
525622 การไหลแบบอัดตัวได้  4(4-0-12) 
 (Compressible Flow) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ผลของความอัดตัวได้ต่อการไหล  การไหลแบบต่ ากว่าเสียง  
ใกล้เคียงเสียง  และเหนือเสียง ย่านการไหลในหัวฉีด  คลื่นกระแทกตั้ง
ฉากและความสัมพันธ์พ้ืนท่ี-เลขมัค การวิเคราะห์กฎข้อท่ี 1 และ 2 ของ
อุณหพลศาสตร์ส าหรับสมการคลื่นกระแทกแบบหน่ึงมิติ ผลของความ
ฝืดและการส่งผ่านความร้อนในการไหลแบบอัดตัวได้หน่ึงมิติ คลื่น
กระแทกเอียงและการค านวณอย่างง่าย สมการควบคุมในสองมิติบน
พ้ืนฐานการรบกวนเล็กน้อย การลดรูปสมการให้เป็นแบบเชิงศักย์และ
การประยุกต์ใช้หาแรงยกบนรูปทรงเพรียว การหาค าตอบโดยวิธี
คุณลักษณะ ผลของความหนืด แนะน าการค านวณเชิงตัวเลขส าหรับ
การไหลแบบอัดตัวได้ 
 
525623  การไหลหลายสถานะ   4(4-0-12) 
 (Multiphase Flow) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  สมการควบคุมของการไหลหลายสถานะท่ีมีการถ่ายเทความ
ร้อน และค่าขอบเขต  หลักการถ่ายเทมวล โมเมนตัม และความร้อนใน
การไหลแบบสองสถานะท่ีมีการเดือด การระเหย  และการควบแน่น 
ย่านการไหลหลายสถานะแบบต่าง ๆ  และเสถียรภาพของการไหล การ
ไหลแบบคลุกเคล้ากับเม็ดของแข็ง  การประยุกต์ใช้งานกับปัญหาท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น การระเหยและการเผาไหม้ของหยดน้ ามันเชื้อเพลิง ผง
ถ่านหิน การกลั่นน้ ามัน การอบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร
เป็นต้น 

525624 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล  4(4-0-12) 
 (Design of Fluid Machinery) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนะน า เครื่ อ งจั ก รกลของไหล  เช่ น  ปั๊ ม  โบลวเออ ร์ 
คอมเพรสเซอร์ เทอร์ไบน์  การออกแบบเคร่ืองจักรกลของไหลให้ได้
ประสิทธิภาพสูง  การเลือกใช้อุปกรณ์ ให้ เหมาะสมกับงาน  การ
ประยุกต์ใช้การควบคุมอัตโนมัติกับจักรกลการไหล  การป้องกันการ
เสียหายและบ ารุงรักษา   
 
525630  การน าและการแผ่รังสีความร้อน  4(4-0-12) 
 (Conduction and Radiation Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 525600 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 
  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ทบทวนพื้นฐานการน าความร้อนรูปแบบต่าง ๆ ความเค้น
เน่ืองจากความร้อน (thermal stress) การน าความร้อนในวัสดุที่มี
สารเน้ือไม่เป็นเอกรูป  (เช่น ใน composite materials)  ทบทวน
พื้นฐานการแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อนแบบแก๊สมีส่วน
ร่วม พจน์ของการแผ่รังสีความร้อนในสมการนาเวียร์สโตก การแก้
สมการแผ่รังสีความร้อนแบบง่ายและแบบซับซ้อนโดยการใช้วิธีเชิง
ตัวเลข 
 
525631 การพาความร้อนและการถ่ายเทมวลขั นสูง 4(4-0-12) 
 (Advanced Convection Heatand Mass Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  
 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  กฎทรงมวล  โมเมนตัม และพลังงาน  การถ่ายเทความร้อน
และมวลในชั้นผิวบางแบบราบเรียบและแบบป่ันป่วนบนแผ่นราบและ
ในท่อกลม  การไหลแยกผ่านผิวโค้ง  การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  
การถ่ายเทความร้อนในสภาวะเดือดและควบแน่นการประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม   
 
525632 การท าความเย็นขั นสูง  4(4-0-12) 
 (Advanced Refrigeration and Air Conditioning) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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  ระบบท าความเย็นและการท าความเย็นท่ีอุณหภูมิต่ า การ
ประยุกต์ระบบท าความเย็นในอุตสาหกรรม  ระบบปรับอากาศและ
สภาวะแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการออกแบบ  การระบายอากาศ การ
ถ่ายเทแบบสัมผัสโดยตรงระหว่างอากาศชื้นและน้ า การไหลภายในท่อ
และบริเวณพื้นผิวเปิด  การควบคุมอัตโนมัติ  การทดสอบ การปรับและ
การสมดุล  ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในระบบปรับอากาศ  การควบคุม
เสียงและการสั่น 
 
525633 การออกแบบระบบอุณหภาพขั นสูง  4(4-0-12) 
 (Advanced Thermal System Design) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนะน าการท างานของอุปกรณ์ย่อยและภาพรวมของระบบ
ความร้อน ทบทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง การจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับระบบความร้อนภายใต้สภาวะคงตัวและไม่คงตัว   
การตั้งปัญหาเพื่อการออกแบบในระบบท่ีไม่มีข้อจ ากัดและระบบท่ีมี
ข้อจ ากัด  วิธีการต่าง ๆ ในการค้นหาจุดออกแบบท่ีดีท่ีสุด วิธีการของ
แคลคูลัสผันแปรและการออกแบบระบบความร้อนแบบเชิงเส้น  การ
ประยุกต์หลักสถิติในการออกแบบให้ดีท่ีสุด  
 
525634 การเผาไหม้  4(4-0-12) 
 (Combustion) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ทบทวนสมการความสัมพันธ์ด ้านอุณหพลศาสตร์และ
กลศาสตร์ของไหลที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ หลักการส าคัญในการ
เผาไหม้ในสถานะของก๊าซ  (เช่น  การก าเนิดและการแผ่กระจายของ
ปฏิกิริยาเคมี ช่วงติดเพลิงได้ การยึดโยงเปลวเพลง  เสถียรภาพของ
เปลวเพลิงและการดับ) การเผาไหม้แบบผสมตัวก่อนและแบบแพร่
เข้าหากัน  การจ าลองการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ แบบเคมีเสถียร และ
แบบเคมีจลน์ การเผาไหม้แบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน  แนะน า
การเผาไหม้ในเชื ้อเพลิงเหลวและเชื ้อเพลิงแข็ง  การเผาไหม้ใน
เครื่องยนต์และในการให้ความร้อนในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของ
การเผาไหม้ การลดมลภาวะ  การจ าลองการเผาไหม้เบื้องต้นแบบ
“ผสมดี”ในหน่ึงมิติ 
 

525636 การเปลี่ยนรูปพลังงาน  4(4-0-12) 
 (Energy Conversion) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนวคิดและค านิยามต่าง ๆ ในกระบวนการการเปลี่ยนรูป
พลังงาน  แหล่งพลังงานรูปต่าง ๆ เช่น  ฟอสซิล  ชีวมวล นิวเคลียร์ น้ า 
ลม และแสงแดด  โดยเน้นหนักท่ีฟอสซิล   การวิเคราะห์กฎข้อท่ี 1 
และข้อท่ี 2 ของอุณหพลศาสตร์ในการเปลี่ยนรูปพลังงาน   กรรมวิธี
เปลี่ยนรูปพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ  ให้ได้ประสิทธิภาพสูง การกักเก็บ
พลังงาน การเปรียบเทียบวิธีการเปลี่ยนรูปพลังงานแบบต่าง ๆ ในเชิง
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
525637 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน  4(4-0-12) 
 (Solar Energy and Their Applications) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 สมบัติของรังสีอาทิตย์  การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การวัด
ค่า การผลิตไฟฟ้าโดยระบบโฟโตโวลเตอิค  การท าความร้อนและความ
เย็นให้สารท างานโดยแสงอาทิตย์  การท าความร้อนและความเย็นให้
อาคารโดยแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ
อื่นท่ีส าคัญ เช่น การระบายอากาศในอาคาร การอบแห้งวัสดุ การกลั่น
น้ า  เศรษฐศาสตร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
525650 พลศาสตร์วิศวกรรมขั นสูง  4(4-0-12) 
 (Advanced Engineering Dynamics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  พื้นฐานของกลศาสตร์นิวตัน พื้นฐานของการวิเคราะห์ด้าน
กลศาสตร์ หลักของงานเสมือนจริง สมการ  ลากราจน์ หลักของแฮมมิลตัน 
การเคลื่อนท่ีสัมพัทธ์กับแกนซ่ึงเกิดการเคลื่อนท่ี พลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง 
พฤติกรรมทางด้านพลศาสตร์ของระบบ ความมั่นคงของระบบ 
 
525655 การหาค่าท่ีเหมาะที่สุด  4(4-0-12) 
 (Optimization) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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  ศึกษาวิธีทางคณิตศาสตร์ เพื่อการเพิ่มผลประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพของระบบ ศึกษาวิธีวิเคราะห์แนวการการปรับปรุง
ส่วนประกอบในระบบ ศึกษาระบบท่ีเป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้นการ
ออกแบบพลวัตการหาค่าท่ีเหมาะท่ีสุดและตัวแปร  
 
525660 การประยุกต์การควบคุมแบบเหมาะสมท่ีสุด 4(4-0-12) 
  (Applied Optimal Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนะน า ปัญหาตัวแปรท่ีเหมาะท่ีสุด ปัญหาความเหมาะท่ีสุด
ส าหรับระบบพลวัต ปัญหาความเหมาะท่ีสุดส าหรับระบบพลวัตกับ
เงื่อนไขบังคับตามวิถี การควบคุมแบบป้อนกลับท่ีเหมาะสมท่ีสุด ระบบ
เชิงเส้นกับเกณฑ์ก าลังสอง การป้อนกลับเชิงเส้น  ค่าภายนอกใกล้เคียง
และการเปลี่ยนแปลงครั้งท่ีสอง 
 
525661 การประยุกต์และการออกแบบระบบควบคุม    4(4-0-12) 
  (Control System Design and Application) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การวิเคราะห์ การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยและ
เครื่องมือของระบบควบคุมทางปฏิบัติแนะน าปริภูมิสถานะและการ
ควบคุมแบบดิจิทัล การทดลองการได้ข้อมูลระบบการระบุเอกลักษณ์ 
ตัวควบคุมแบบดิจิทัลและแอนาล็อก 
 
525662 การควบคุมหุ่นยนต์  4(4-0-12) 
  (Robotics Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ประวัติศาสตร์และการประยุกต์ของหุ่นยนต์  โครงแบบ
หุ่นยนต์ท่ีประกอบด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนท่ีลักษณะระยะทางในการ
เคลื่อนท่ีและการเปล่ียนรูป การไปข้างหน้าและการด าเนินการผกผัน 
ภารกิจและการวางแผนวิถีการจ าลองสถานการณ์และการโปรแกรมท่ีไม่
เชื่อมต่อ หัวข้อท่ีทันสมัยในการวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ โครงงานด้าน
หุ่นยนต ์
 

525666 พลศาสตร์และการควบคุมการบิน  4(4-0-12) 
 (Flight Dynamics and Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

สมการการเคลื่อนท่ีของอากาศยาน อนุพันธ์ตามยาวทางอากาศ
พลศาสตร์ อนุพันธ์ตามข้างทาง อากาศพลศาสตร์  การเคลื่อนท่ีตามยาว
และตามข้าง เสถียรภาพพลวัตตามยาว เสถียรภาพพลวัตตามข้าง คุณภาพ
การบินตามยาวและตามข้าง ทฤษฎีการควบคุมและการประยุกต์ 
 
525668 ระบบสมองกลฝังตัวและควบคุม  4(4-0-12) 
 (Embedded system and Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การพรรณาระบบสมองกลฝังตัวการออกแบบฮาร์ดแวร์และ
เฟิร์มแวร์ของระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน การเลือกวิธีประมวลผลของ
ระบบ โปรแกรมต่อการประสานระหว่างฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์อินพุท/
เอาท์พุท และโปรแกรมขับส าหรับการเชื่อมต่อการประมวลผลแบบฝังตัว 
และ เครือข่าย ระบบปฎิบัติการของระบบสมองกลฝังตัว การจัดการ
ทรัพยากรในเวลาจริง กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว
ในการควบคุม เช่น ระบบเบรกกันล้อล็อค การควบคุมเครื่องยนต์ 
ระบบป้องกันล้อไถล ระบบกระตุ้นการท างานของถุงลมนิรภัย เป็นต้น 
 
525670 การออกแบบและการผลิตโดยใช้  4(4-0-12) 
 คอมพิวเตอร์ช่วย  
 (CAD/CAM) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  พื้นฐานเกี่ยวกับ CAD/CAM แนวคิดพื้นฐานของ CAD/CAM/ 
CAE กลยุทธ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดแบบจ าลองสามมิติ 
เทคนิคส าหรับแบบจ าลองรูปทรงเชิงเรขาคณิต การออกแบบผิวและ
การวิเคราะห์การออกแบบ แนวคิดการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
การเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบและการผลิต แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์การควบคุมเชิงตัวเลขและการตรวจสอบความ
ถูกต้อง การเชื่อมต่อสู่การผลิต มาตรฐานและการส่งข้อมูลจาก CAD สู่ 
CAM พื้นฐานเกี่ยวกับ CIM การสร้างต้นแบบรวดเร็ว 
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  ระบบท าความเย็นและการท าความเย็นท่ีอุณหภูมิต่ า การ
ประยุกต์ระบบท าความเย็นในอุตสาหกรรม  ระบบปรับอากาศและ
สภาวะแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการออกแบบ  การระบายอากาศ การ
ถ่ายเทแบบสัมผัสโดยตรงระหว่างอากาศชื้นและน้ า การไหลภายในท่อ
และบริเวณพื้นผิวเปิด  การควบคุมอัตโนมัติ  การทดสอบ การปรับและ
การสมดุล  ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในระบบปรับอากาศ  การควบคุม
เสียงและการสั่น 
 
525633 การออกแบบระบบอุณหภาพขั นสูง  4(4-0-12) 
 (Advanced Thermal System Design) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนะน าการท างานของอุปกรณ์ย่อยและภาพรวมของระบบ
ความร้อน ทบทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง การจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับระบบความร้อนภายใต้สภาวะคงตัวและไม่คงตัว   
การตั้งปัญหาเพื่อการออกแบบในระบบท่ีไม่มีข้อจ ากัดและระบบท่ีมี
ข้อจ ากัด  วิธีการต่าง ๆ ในการค้นหาจุดออกแบบท่ีดีท่ีสุด วิธีการของ
แคลคูลัสผันแปรและการออกแบบระบบความร้อนแบบเชิงเส้น  การ
ประยุกต์หลักสถิติในการออกแบบให้ดีท่ีสุด  
 
525634 การเผาไหม้  4(4-0-12) 
 (Combustion) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ทบทวนสมการความสัมพันธ์ด ้านอุณหพลศาสตร์และ
กลศาสตร์ของไหลที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ หลักการส าคัญในการ
เผาไหม้ในสถานะของก๊าซ  (เช่น  การก าเนิดและการแผ่กระจายของ
ปฏิกิริยาเคมี ช่วงติดเพลิงได้ การยึดโยงเปลวเพลง  เสถียรภาพของ
เปลวเพลิงและการดับ) การเผาไหม้แบบผสมตัวก่อนและแบบแพร่
เข้าหากัน  การจ าลองการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ แบบเคมีเสถียร และ
แบบเคมีจลน์ การเผาไหม้แบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน  แนะน า
การเผาไหม้ในเชื ้อเพลิงเหลวและเชื ้อเพลิงแข็ง  การเผาไหม้ใน
เครื่องยนต์และในการให้ความร้อนในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของ
การเผาไหม้ การลดมลภาวะ  การจ าลองการเผาไหม้เบื้องต้นแบบ
“ผสมดี”ในหน่ึงมิติ 
 

525636 การเปลี่ยนรูปพลังงาน  4(4-0-12) 
 (Energy Conversion) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนวคิดและค านิยามต่าง ๆ ในกระบวนการการเปลี่ยนรูป
พลังงาน  แหล่งพลังงานรูปต่าง ๆ เช่น  ฟอสซิล  ชีวมวล นิวเคลียร์ น้ า 
ลม และแสงแดด  โดยเน้นหนักท่ีฟอสซิล   การวิเคราะห์กฎข้อท่ี 1 
และข้อท่ี 2 ของอุณหพลศาสตร์ในการเปลี่ยนรูปพลังงาน   กรรมวิธี
เปลี่ยนรูปพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ  ให้ได้ประสิทธิภาพสูง การกักเก็บ
พลังงาน การเปรียบเทียบวิธีการเปลี่ยนรูปพลังงานแบบต่าง ๆ ในเชิง
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
525637 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน  4(4-0-12) 
 (Solar Energy and Their Applications) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 สมบัติของรังสีอาทิตย์  การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การวัด
ค่า การผลิตไฟฟ้าโดยระบบโฟโตโวลเตอิค  การท าความร้อนและความ
เย็นให้สารท างานโดยแสงอาทิตย์  การท าความร้อนและความเย็นให้
อาคารโดยแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ
อื่นท่ีส าคัญ เช่น การระบายอากาศในอาคาร การอบแห้งวัสดุ การกลั่น
น้ า  เศรษฐศาสตร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
525650 พลศาสตร์วิศวกรรมขั นสูง  4(4-0-12) 
 (Advanced Engineering Dynamics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  พื้นฐานของกลศาสตร์นิวตัน พื้นฐานของการวิเคราะห์ด้าน
กลศาสตร์ หลักของงานเสมือนจริง สมการ  ลากราจน์ หลักของแฮมมิลตัน 
การเคลื่อนท่ีสัมพัทธ์กับแกนซ่ึงเกิดการเคลื่อนท่ี พลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง 
พฤติกรรมทางด้านพลศาสตร์ของระบบ ความมั่นคงของระบบ 
 
525655 การหาค่าท่ีเหมาะที่สุด  4(4-0-12) 
 (Optimization) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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  ศึกษาวิธีทางคณิตศาสตร์ เพื่อการเพิ่มผลประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพของระบบ ศึกษาวิธีวิเคราะห์แนวการการปรับปรุง
ส่วนประกอบในระบบ ศึกษาระบบท่ีเป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้นการ
ออกแบบพลวัตการหาค่าท่ีเหมาะท่ีสุดและตัวแปร  
 
525660 การประยุกต์การควบคุมแบบเหมาะสมท่ีสุด 4(4-0-12) 
  (Applied Optimal Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนะน า ปัญหาตัวแปรท่ีเหมาะท่ีสุด ปัญหาความเหมาะท่ีสุด
ส าหรับระบบพลวัต ปัญหาความเหมาะท่ีสุดส าหรับระบบพลวัตกับ
เงื่อนไขบังคับตามวิถี การควบคุมแบบป้อนกลับท่ีเหมาะสมท่ีสุด ระบบ
เชิงเส้นกับเกณฑ์ก าลังสอง การป้อนกลับเชิงเส้น  ค่าภายนอกใกล้เคียง
และการเปลี่ยนแปลงครั้งท่ีสอง 
 
525661 การประยุกต์และการออกแบบระบบควบคุม    4(4-0-12) 
  (Control System Design and Application) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การวิเคราะห์ การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยและ
เครื่องมือของระบบควบคุมทางปฏิบัติแนะน าปริภูมิสถานะและการ
ควบคุมแบบดิจิทัล การทดลองการได้ข้อมูลระบบการระบุเอกลักษณ์ 
ตัวควบคุมแบบดิจิทัลและแอนาล็อก 
 
525662 การควบคุมหุ่นยนต์  4(4-0-12) 
  (Robotics Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ประวัติศาสตร์และการประยุกต์ของหุ่นยนต์  โครงแบบ
หุ่นยนต์ท่ีประกอบด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนท่ีลักษณะระยะทางในการ
เคลื่อนท่ีและการเปลี่ยนรูป การไปข้างหน้าและการด าเนินการผกผัน 
ภารกิจและการวางแผนวิถีการจ าลองสถานการณ์และการโปรแกรมท่ีไม่
เชื่อมต่อ หัวข้อท่ีทันสมัยในการวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ โครงงานด้าน
หุ่นยนต์ 
 

525666 พลศาสตร์และการควบคุมการบิน  4(4-0-12) 
 (Flight Dynamics and Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

สมการการเคล่ือนท่ีของอากาศยาน อนุพันธ์ตามยาวทางอากาศ
พลศาสตร์ อนุพันธ์ตามข้างทาง อากาศพลศาสตร์  การเคลื่อนท่ีตามยาว
และตามข้าง เสถียรภาพพลวัตตามยาว เสถียรภาพพลวัตตามข้าง คุณภาพ
การบินตามยาวและตามข้าง ทฤษฎีการควบคุมและการประยุกต์ 
 
525668 ระบบสมองกลฝังตัวและควบคุม  4(4-0-12) 
 (Embedded system and Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การพรรณาระบบสมองกลฝังตัวการออกแบบฮาร์ดแวร์และ
เฟิร์มแวร์ของระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน การเลือกวิธีประมวลผลของ
ระบบ โปรแกรมต่อการประสานระหว่างฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์อินพุท/
เอาท์พุท และโปรแกรมขับส าหรับการเชื่อมต่อการประมวลผลแบบฝังตัว 
และ เครือข่าย ระบบปฎิบัติการของระบบสมองกลฝังตัว การจัดการ
ทรัพยากรในเวลาจริง กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว
ในการควบคุม เช่น ระบบเบรกกันล้อล็อค การควบคุมเครื่องยนต์ 
ระบบป้องกันล้อไถล ระบบกระตุ้นการท างานของถุงลมนิรภัย เป็นต้น 
 
525670 การออกแบบและการผลิตโดยใช้  4(4-0-12) 
 คอมพิวเตอร์ช่วย  
 (CAD/CAM) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  พื้นฐานเกี่ยวกับ CAD/CAM แนวคิดพื้นฐานของ CAD/CAM/ 
CAE กลยุทธ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดแบบจ าลองสามมิติ 
เทคนิคส าหรับแบบจ าลองรูปทรงเชิงเรขาคณิต การออกแบบผิวและ
การวิเคราะห์การออกแบบ แนวคิดการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
การเช่ือมต่อระหว่างการออกแบบและการผลิต แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์การควบคุมเชิงตัวเลขและการตรวจสอบความ
ถูกต้อง การเชื่อมต่อสู่การผลิต มาตรฐานและการส่งข้อมูลจาก CAD สู่ 
CAM พื้นฐานเกี่ยวกับ CIM การสร้างต้นแบบรวดเร็ว 
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525671 ปัญญาประดิษฐ์  4(4-0-12) 
 (Artificial Intelligence) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  หลักการและวิธีการต่าง ๆ ในปัญญาประดิษฐ์  ภาษาธรรมชาติ  
การค านวณทางคอมพิวเตอร์ในปัญญาประดิษฐ์ การรับรู้ การแปลงการ
รับรู้เป็นสัญญาณเสมือนและการจัดการสัญญาณเสมือน การวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา การเรียนรู้และการตัดสินใจ การสนองตอบและความ
น่าเชื่อถือได้ 
 
525672 การออกแบบระบบอัตโนมัติด้วยแลปวิว  4(4-0-12) 
 (Automation System Design with LabVIEW) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น  พื้นฐานการใช้โปรแกรมแลป
วิว  ทฤษฏีการตรวจวัดข้อมูล  ระบบการเปลี่ยนข้อมูลจากระบบ
อนาลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาลอก  ตัวตรวจรู้ทาง
อุตสาหกรรม  อุปกรณ์กระตุ้นและการวัดและการออกแบบระบบ
อัตโนมัติด้วยแลปวิว 
 
525680 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  4(4-0-12) 
 (Computational Fluid Dynamics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ปรัชญาของพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  สมการควบคุม
ส าหรับพลศาสตร์ของไหลและพฤติกรรมเชิงคณิตศาสตร์ของสมการ
เหล่าน้ัน  ดีสครีไทเซชัน  ขั้นตอนวิธีส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ  ความคล้องจอง ความแม่น  การลู่เข้าและเทคนิกเร่งการลู่เข้า 
การก าหนดค่าขอบเขต การวิเคราะห์เสถียรภาพ กรณีศึกษาส าหรับ
สมการเชิงไฮเพอร์โบลา  สมการเชิงพาราโบลา  และสมการเชิงวงรี 
 
525681 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับ  4(4-0-12) 
 วิศวกรรมเครื่องกล 1  
 (Finite Element Method for Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

หลักการส าคัญของระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิ เมนต์ในการ
วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล  การประยุกต์ด้านความ
เค้นในเน้ือวัสดุ การถ่ายเทความร้อน การไหลของของไหล และความ
เค้นจากความร้อนแนะน าการใช้ซอฟต์แวร์ด้านไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 
525683  ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบพลศาสตร์และไม่เชิงเส้น  4(4-0-12) 
  (Non-linear and dynamic finite elements) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาไม่เชิงเส้นและปัญหา
พลศาสตร์ ระบบพลศาสตร์เชิงเส้น การวิเคราะห์โหมด และการรวม
โหมดวิธีการหาผลเฉลยของระบบพลศาสตร์ท่ีขึ้นกับเวลา วิธีแบบชัด
แจ้งและแบบปริยายการวิเคราะห์เสถียรภาพ ความแม่น และการ
ตอบสนองแบบฮาร์โมนิค การประยุกต์ไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาต่าง ๆ 
เช่น ปัญหาวัสดุท่ีมีสมบัติไม่เชิงเส้น ปัญหาการกระจัดตัวสูง ปัญหา
ผิวสัมผัส เป็นต้น 
 
525686  การจ าลองมัลติฟิสิกส์  4(4-0-12) 
 (Multi-Physics Simulation) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน าสู่ปัญหามัลติฟิ สิกส์ ทฤษฎีและสมการควบคุมท่ี
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง อุณหภาพ ของ
ไหล และสนามไฟฟ้า การวิเคราะห์หาผลเฉลยของสมการท่ีเกี่ยวข้อง 
เทคนิกเชิงตัวเลขและดิสครีไทเซชัน การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
แก้ปัญหามัลติฟิสิกส์ท่ีซับซ้อน เช่น ปฏิสัมพันธ์การไหลกับความร้อน 
ความเค้นจากความร้อน ปฏิสัมพันธ์การไหลกับโครงสร้าง การไหล
หลายสถานะ การเผาไหม้ ปฏิสัมพันธ์ของไหลกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
และปัญหาเกี่ยวกับมัลติฟิสิกส์ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
 
525690 การออกแบบการทดลองส าหรับ  4(4-0-12) 
 วิศวกรรมเครื่องกล   
 (Mechanical Engineering Experimental Design) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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  การออกแบบระบบการทดลองในวิศวกรรมเครื่องกล  
หลักการออกแบบระบบการทดลองทางวิศวกรรมเพื่อวัดการ ไหล  
อุณหภูมิ  ความเค้น  ความเครียด  ความดัน การสั่น  แรงบิด และ
อัตราการใช้พลังงาน  การบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ  ความคลาดเคลื่อน
ในการทดลอง การรายงานผลและสถิติเพ่ือการทดลอง  
 
525692 ปัญหาพิเศษขั นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    4(4-0-12) 
 (Advanced Special Problems in Mechanical  
 Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาและวิเคราะห์ เชิงทฤษฎี  และหรือการค้นคว้า
วรรณกรรมท่ีอาจน าไปสู่นวัตกรรมด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยนักศึกษา
ต้องท ารายงานการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสาขาวิชา  

 
525490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
525491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป

ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
525492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 525491 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
525493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 525492 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเส ร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
 
525494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 9 หน่วยกิต 
 (Mechanical Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
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525671 ปัญญาประดิษฐ์  4(4-0-12) 
 (Artificial Intelligence) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  หลักการและวิธีการต่าง ๆ ในปัญญาประดิษฐ์  ภาษาธรรมชาติ  
การค านวณทางคอมพิวเตอร์ในปัญญาประดิษฐ์ การรับรู้ การแปลงการ
รับรู้เป็นสัญญาณเสมือนและการจัดการสัญญาณเสมือน การวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา การเรียนรู้และการตัดสินใจ การสนองตอบและความ
น่าเชื่อถือได ้
 
525672 การออกแบบระบบอัตโนมัติด้วยแลปวิว  4(4-0-12) 
 (Automation System Design with LabVIEW) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น  พื้นฐานการใช้โปรแกรมแลป
วิว  ทฤษฏีการตรวจวัดข้อมูล  ระบบการเปลี่ยนข้อมูลจากระบบ
อนาลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาลอก  ตัวตรวจรู้ทาง
อุตสาหกรรม  อุปกรณ์กระตุ้นและการวัดและการออกแบบระบบ
อัตโนมัติด้วยแลปวิว 
 
525680 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  4(4-0-12) 
 (Computational Fluid Dynamics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ปรัชญาของพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  สมการควบคุม
ส าหรับพลศาสตร์ของไหลและพฤติกรรมเชิงคณิตศาสตร์ของสมการ
เหล่าน้ัน  ดีสครีไทเซชัน  ขั้นตอนวิธีส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ  ความคล้องจอง ความแม่น  การลู่เข้าและเทคนิกเร่งการลู่เข้า 
การก าหนดค่าขอบเขต การวิเคราะห์เสถียรภาพ กรณีศึกษาส าหรับ
สมการเชิงไฮเพอร์โบลา  สมการเชิงพาราโบลา  และสมการเชิงวงรี 
 
525681 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับ  4(4-0-12) 
 วิศวกรรมเครื่องกล 1  
 (Finite Element Method for Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

หลักการส าคัญของระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิ เมนต์ในการ
วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล  การประยุกต์ด้านความ
เค้นในเน้ือวัสดุ การถ่ายเทความร้อน การไหลของของไหล และความ
เค้นจากความร้อนแนะน าการใช้ซอฟต์แวร์ด้านไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 
525683  ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบพลศาสตร์และไม่เชิงเส้น  4(4-0-12) 
  (Non-linear and dynamic finite elements) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาไม่เชิงเส้นและปัญหา
พลศาสตร์ ระบบพลศาสตร์เชิงเส้น การวิเคราะห์โหมด และการรวม
โหมดวิธีการหาผลเฉลยของระบบพลศาสตร์ท่ีขึ้นกับเวลา วิธีแบบชัด
แจ้งและแบบปริยายการวิเคราะห์เสถียรภาพ ความแม่น และการ
ตอบสนองแบบฮาร์โมนิค การประยุกต์ไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาต่าง ๆ 
เช่น ปัญหาวัสดุท่ีมีสมบัติไม่เชิงเส้น ปัญหาการกระจัดตัวสูง ปัญหา
ผิวสัมผัส เป็นต้น 
 
525686  การจ าลองมัลติฟิสิกส์  4(4-0-12) 
 (Multi-Physics Simulation) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน าสู่ปัญหามัลติฟิสิกส์  ทฤษฎีและสมการควบคุมท่ี
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง อุณหภาพ ของ
ไหล และสนามไฟฟ้า การวิเคราะห์หาผลเฉลยของสมการท่ีเกี่ยวข้อง 
เทคนิกเชิงตัวเลขและดิสครีไทเซชัน การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
แก้ปัญหามัลติฟิสิกส์ท่ีซับซ้อน เช่น ปฏิสัมพันธ์การไหลกับความร้อน 
ความเค้นจากความร้อน ปฏิสัมพันธ์การไหลกับโครงสร้าง การไหล
หลายสถานะ การเผาไหม้ ปฏิสัมพันธ์ของไหลกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
และปัญหาเกี่ยวกับมัลติฟิสิกส์ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
 
525690 การออกแบบการทดลองส าหรับ  4(4-0-12) 
 วิศวกรรมเครื่องกล   
 (Mechanical Engineering Experimental Design) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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  การออกแบบระบบการทดลองในวิศวกรรมเครื่องกล  
หลักการออกแบบระบบการทดลองทางวิศวกรรมเพื่อวัดการ ไหล  
อุณหภูมิ  ความเค้น  ความเครียด  ความดัน การสั่น  แรงบิด และ
อัตราการใช้พลังงาน  การบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ  ความคลาดเคลื่อน
ในการทดลอง การรายงานผลและสถิติเพ่ือการทดลอง  
 
525692 ปัญหาพิเศษขั นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    4(4-0-12) 
 (Advanced Special Problems in Mechanical  
 Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาและวิเคราะห์ เชิงทฤษฎี  และหรือการค้นคว้า
วรรณกรรมท่ีอาจน าไปสู่นวัตกรรมด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยนักศึกษา
ต้องท ารายงานการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสาขาวิชา  

 
525490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
525491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป

ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
525492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 525491 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
525493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 525492 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเส ร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
 
525494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 9 หน่วยกิต 
 (Mechanical Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
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 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มี
อยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Ceramic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม หรือเรียนควบคู่ 
 วิชาพื้นฐานส าหรับวิศวกรเซรามิก ครอบคลุมถึงขอบข่าย
งาน การจ าแนกประเภทเซรามิก และกระบวนการ ศัพท์เฉพาะทาง
เซรามิก วัตถุดิบ เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิต และสมบัติท่ี
ส าคัญของวัสดุ การค านวณพื้นฐานและทฤษฎี เบื้องต้น เซรามิก
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับท้ังอุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐาน และขั้นสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานส าหรับวิศวกรเซรามิก ผู้เรียนจะสามารถอธิบายขอบข่าย
งานของวิศวกรเซรามิก สามารถจ าแนกประเภทของเซรามิกและกระ
บวนการผลิต รวมถึงสามารถอธิบายศัพท์เฉพาะทางเซรามิก วัตถุดิบท่ี
ใช้ส าหรับงานเซรามิก  เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิต สมบัติท่ี
ส า คัญ ของวัสดุ เซรามิ ก  เทคโนโลยี เซรามิ ก ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ ท้ั ง
อุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐานและขั้นสูง และสามารถท าการค านวณ
พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเซรามิก 

 
526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก 1(0-3-3) 

(Ceramic Raw Materials Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 526211 วัตถุดิบเซรามิกหรือเรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการและการทดสอบเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานใน
การเตรียมวัตถุดิบ การบดย่อย การคัดขนาด การวัดวิเคราะห์และ
ทดสอบคุณสมบัติท่ีส าคัญของวัตถุดิบเซรามิกท้ังก่อนเผาและหลังเผา 
การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบส าหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
รายวิชาท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติท่ี

เกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการเตรียมวัตถุดิบ การบดย่อย การคัด
ขนาด การทดสอบและวิเคราะห์สมบัติท่ีส าคัญของวัตถุดิบเซรามิกท้ัง
ก่อนเผาและหลังเผา รวมท้ังผู้เรียนสามารถตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบส าหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม 
 
526204 แผนภูมิเซรามิก           4(4-0-8) 
 (Phase Diagrams of Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 
 วิชาพื้นฐานทางแผนภูมิของระบบสารประกอบต่างๆ  ทาง
เซรามิก ประกอบด้วย องค์ประกอบเดียว สองชนิดและสามชนิด 
ส าหรับประยุกต์ใช้กับวิชาการเซรามิก โดยเน้นระบบออกไซด์ท่ีน่าสนใจ
ทางเซรามิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาต้องสามารถอ่านและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนภาพ
เฟส รวมท้ังคาดการณ์ขั้นตอนการตกผลึกของสารในระหว่างการปล่อย
ให้สารประกอบเย็นตัว และสามารถค านวณปริมาณของเฟสน้ันๆ ได้ 
นอกจากน้ี นักศึกษาต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแผนภาพเฟส 
ในงานวิจัยและพัฒนาทางด้านการสังเคราะห์วัสดุ 
 
526206 กระบวนการขึ นรูปเซรามิก 4(4-0-8) 
 (Ceramic Fabrication Processes) 
วิชาบังคับก่อน : 526212 กระบวนการผลิตผงเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 

ทฤษฎี  ห ลั ก การและ เครื่ อ งจั ก รอุ ป ก รณ์ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการต่ างๆ ในการขึ้ น รูป ในอุตสาหกรรม เซรามิ ก  ท้ั ง
กระบวนการพื้นฐานและชั้นสูง ได้แก่ การหล่อแบบ การรีด การขึ้น
รูปแบบเปียก  การอัดแห้ง การฉีดขึ้นรูป การขึ้นรูปแบบแผ่นบางและ
แบบพิเศษ รวมถึงตัวแปรและการวัด การควบคุมในกระบวนการ 
สาเหตุของต าหนิและการแก้ไข 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี และ
หลักการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
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ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก เข้าใจบทบาทของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
กระบวนการขึ้นรูปและการควบคุมคุณภาพของเซรามิก ท้ังใน
กระบวนการพื้นฐานและชั้นสูง ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปเซรามิก และสามารถแก้ไข
ปัญหาได ้

 
526207 ปฏิบัติการขึ นรูปเซรามิก 1(0-3-3) 
 (Ceramic Fabrication Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการขึ้นรูปใน
อุตสาหกรรมแบบต่างๆ ได้แก่ การหล่อแบบ การรีด การขึ้นรูปโดย
อาศัยความเหนียว การอัดแห้ง การขึ้นรูปแผ่นบาง ปฏิบัติการวัดและ
ควบคุมส่วนผสมในกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติและเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการขึ้นรูปเซรามิกผู้เรียนจะสามารถท่ีจะ
ใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกชนิดต่างๆ รวมถึงสามารถใช้
เครื่องมือวัดและวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ได้ 
 
526208 ทฤษฎีพื นฐานทางเซรามิก 4(4-0-8) 
 (Ceramic Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ทฤษฎีทางเคมีฟิสิกส์เกี่ยวกับโครงสร้างของผลึก การเกิด
พันธะ ความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างผลึกท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาและ
สมบัติต่างๆ ของวัสดุเซรามิก เช่น การน าไฟฟ้าและสมบัติเชิงกล รวม
ไปถึงกระบวนการเผาผนึกท้ังแบบสภาวะของแข็งและแบบท่ีเกิด
ของเหลว โดยเน้นท่ีกลไกในการเกิดการเผาผนึก การโตของเกรนและ
โครงสร้างจุลภาคท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรจะสามารถท่ีจะอธิบายและคาดการณ์
ผลกระทบของสารเจือ และเงื่อนไขทางความร้อน ท่ีส่งผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยา โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติของวัสดุเซรามิก 
 

526209 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื องต้น 2(2-0-4) 
(Introduction to Economy Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตาม

เวลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถเขียนแผงผังกระแสเงิน สามารถค านวณ
ค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา สามารถค านวณมูลค่า และเปรียบเทียบ
ต้นทุนของโครงการต่างๆ 

 
526210 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 4(4-0-8) 

(Thermodynamics of Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 

หลักการเบื้องต้น กฎ ตัวแปร ความสัมพันธ์ของตัวแปร
และสมดุลของอุณหพลศาสตร์ของวัสดุอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ ระบบท่ี
ประกอบด้วยองค์ประกอบตัวเดียวและหลายตัว สารละลายและอุณ
หพลศาสตร์กับแผนภูมิสมดุลของวัฏภาค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
เบื้องต้น กฎ ตัวแปร ความสัมพันธ์ของตัวแปรและสมดุลของอุณหพล
ศาสตร์ของวัสดุ  อุณหพลศาสตร์ เชิงสถิติ  ระบบท่ีประกอบด้วย
องค์ประกอบตัวเดียวและหลายตัว สารละลายและอุณหพลศาสตร์กับ
แผนภูมิสมดุลของวัฏภาค 
 
526211 วัตถุดิบเซรามิก 3(3-0-6) 

(Ceramic Raw Materials)  
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น  

วัตถุดิบ ท่ีใช้ ในการผลิตเซรามิกประเภทต่างๆ ท้ังใน
อุตสาหกรรม เซรามิกพื้นฐานและชั้นสูง แหล่งก าเนิดแร่และกระบวนการ
แต่งแร่ กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ โครงสร้างพื้นฐานของวัตถุดิบ และ
คุณสมบัติท่ีส าคัญท้ังทางเคมีและกายภาพ การควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตและการน าไปใช้งาน มาตรฐานการตรวจสอบ
และการควบคุมคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมและในระดับสากล 
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 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มี
อยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Ceramic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม หรือเรียนควบคู่ 
 วิชาพื้นฐานส าหรับวิศวกรเซรามิก ครอบคลุมถึงขอบข่าย
งาน การจ าแนกประเภทเซรามิก และกระบวนการ ศัพท์เฉพาะทาง
เซรามิก วัตถุดิบ เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิต และสมบัติท่ี
ส าคัญของวัสดุ การค านวณพื้นฐานและทฤษฎี เบื้องต้น เซรามิก
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับท้ังอุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐาน และขั้นสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานส าหรับวิศวกรเซรามิก ผู้เรียนจะสามารถอธิบายขอบข่าย
งานของวิศวกรเซรามิก สามารถจ าแนกประเภทของเซรามิกและกระ
บวนการผลิต รวมถึงสามารถอธิบายศัพท์เฉพาะทางเซรามิก วัตถุดิบท่ี
ใช้ส าหรับงานเซรามิก  เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิต สมบัติท่ี
ส า คัญ ของวัสดุ เซรามิ ก  เทคโนโลยี เซรามิ ก ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ ท้ั ง
อุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐานและขั้นสูง และสามารถท าการค านวณ
พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเซรามิก 

 
526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก 1(0-3-3) 

(Ceramic Raw Materials Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 526211 วัตถุดิบเซรามิกหรือเรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการและการทดสอบเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานใน
การเตรียมวัตถุดิบ การบดย่อย การคัดขนาด การวัดวิเคราะห์และ
ทดสอบคุณสมบัติท่ีส าคัญของวัตถุดิบเซรามิกท้ังก่อนเผาและหลังเผา 
การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบส าหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
รายวิชาท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติท่ี

เกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการเตรียมวัตถุดิบ การบดย่อย การคัด
ขนาด การทดสอบและวิเคราะห์สมบัติท่ีส าคัญของวัตถุดิบเซรามิกท้ัง
ก่อนเผาและหลังเผา รวมท้ังผู้เรียนสามารถตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบส าหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม 
 
526204 แผนภูมิเซรามิก           4(4-0-8) 
 (Phase Diagrams of Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 
 วิชาพ้ืนฐานทางแผนภูมิของระบบสารประกอบต่างๆ  ทาง
เซรามิก ประกอบด้วย องค์ประกอบเดียว สองชนิดและสามชนิด 
ส าหรับประยุกต์ใช้กับวิชาการเซรามิก โดยเน้นระบบออกไซด์ท่ีน่าสนใจ
ทางเซรามิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาต้องสามารถอ่านและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนภาพ
เฟส รวมท้ังคาดการณ์ขั้นตอนการตกผลึกของสารในระหว่างการปล่อย
ให้สารประกอบเย็นตัว และสามารถค านวณปริมาณของเฟสน้ันๆ ได้ 
นอกจากน้ี นักศึกษาต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแผนภาพเฟส 
ในงานวิจัยและพัฒนาทางด้านการสังเคราะห์วัสดุ 
 
526206 กระบวนการขึ นรูปเซรามิก 4(4-0-8) 
 (Ceramic Fabrication Processes) 
วิชาบังคับก่อน : 526212 กระบวนการผลิตผงเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 

ทฤษฎี  ห ลั ก การและ เครื่ อ งจั ก รอุ ป ก รณ์ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการต่ างๆ ในการขึ้ น รูป ในอุตสาหกรรม เซรามิ ก  ท้ั ง
กระบวนการพื้นฐานและชั้นสูง ได้แก่ การหล่อแบบ การรีด การขึ้น
รูปแบบเปียก  การอัดแห้ง การฉีดขึ้นรูป การขึ้นรูปแบบแผ่นบางและ
แบบพิเศษ รวมถึงตัวแปรและการวัด การควบคุมในกระบวนการ 
สาเหตุของต าหนิและการแก้ไข 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี และ
หลักการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
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ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก เข้าใจบทบาทของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
กระบวนการข้ึนรูปและการควบคุมคุณภาพของเซรามิก ท้ังใน
กระบวนการพื้นฐานและช้ันสูง ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปเซรามิก และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ 

 
526207 ปฏิบัติการขึ นรูปเซรามิก 1(0-3-3) 
 (Ceramic Fabrication Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการขึ้นรูปใน
อุตสาหกรรมแบบต่างๆ ได้แก่ การหล่อแบบ การรีด การข้ึนรูปโดย
อาศัยความเหนียว การอัดแห้ง การขึ้นรูปแผ่นบาง ปฏิบัติการวัดและ
ควบคุมส่วนผสมในกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติและเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการขึ้นรูปเซรามิกผู้เรียนจะสามารถท่ีจะ
ใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกชนิดต่างๆ รวมถึงสามารถใช้
เครื่องมือวัดและวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ได้ 
 
526208 ทฤษฎีพื นฐานทางเซรามิก 4(4-0-8) 
 (Ceramic Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ทฤษฎีทางเคมีฟิสิกส์เกี่ยวกับโครงสร้างของผลึก การเกิด
พันธะ ความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างผลึกท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาและ
สมบัติต่างๆ ของวัสดุเซรามิก เช่น การน าไฟฟ้าและสมบัติเชิงกล รวม
ไปถึงกระบวนการเผาผนึกท้ังแบบสภาวะของแข็งและแบบท่ีเกิด
ของเหลว โดยเน้นท่ีกลไกในการเกิดการเผาผนึก การโตของเกรนและ
โครงสร้างจุลภาคท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรจะสามารถท่ีจะอธิบายและคาดการณ์
ผลกระทบของสารเจือ และเงื่อนไขทางความร้อน ท่ีส่งผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยา โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติของวัสดุเซรามิก 
 

526209 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื องต้น 2(2-0-4) 
(Introduction to Economy Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตาม

เวลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถเขียนแผงผังกระแสเงิน สามารถค านวณ
ค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา สามารถค านวณมูลค่า และเปรียบเทียบ
ต้นทุนของโครงการต่างๆ 

 
526210 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 4(4-0-8) 

(Thermodynamics of Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 

หลักการเบื้องต้น กฎ ตัวแปร ความสัมพันธ์ของตัวแปร
และสมดุลของอุณหพลศาสตร์ของวัสดุอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ ระบบท่ี
ประกอบด้วยองค์ประกอบตัวเดียวและหลายตัว สารละลายและอุณ
หพลศาสตร์กับแผนภูมิสมดุลของวัฏภาค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
เบื้องต้น กฎ ตัวแปร ความสัมพันธ์ของตัวแปรและสมดุลของอุณหพล
ศาสตร์ของวัสดุ  อุณหพลศาสตร์ เชิงสถิติ  ระบบท่ีประกอบด้วย
องค์ประกอบตัวเดียวและหลายตัว สารละลายและอุณหพลศาสตร์กับ
แผนภูมิสมดุลของวัฏภาค 
 
526211 วัตถุดิบเซรามิก 3(3-0-6) 

(Ceramic Raw Materials)  
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น  

วัตถุดิบ ท่ีใช้ ในการผลิตเซรามิกประเภทต่างๆ ท้ังใน
อุตสาหกรรม เซรามิกพื้นฐานและชั้นสูง แหล่งก าเนิดแร่และกระบวนการ
แต่งแร่ กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ โครงสร้างพื้นฐานของวัตถุดิบ และ
คุณสมบัติท่ีส าคัญท้ังทางเคมีและกายภาพ การควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตและการน าไปใช้งาน มาตรฐานการตรวจสอบ
และการควบคุมคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมและในระดับสากล 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ทางเซรามิก ลักษณะเฉพาะ การก าเนิดแร่และกระบวนการแต่งแร่ 
โครงสร้างพื้นฐาน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ได้รับความร้อน ผู้เรียนสามารถเลือกและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทางเซรามิก
ได้ รวมท้ังทราบมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพใน
ภาคอุตสาหกรรมได้ 
 
526212 กระบวนการผลิตผงเซรามิก 3(3-0-6) 
 (Ceramic Powder Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 

ผงและการจ าแนกประเภทตามทฤษฎี  หลักการและ
เครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับกระบวนการและกรรมวิธีต่างๆ ในการผลิต
ผงเซรามิกก่อนการขึ้นรูป ได้แก่ การบดย่อย การแยกคัดขนาด การ
ค านวณสูตรส่วนผสม กระบวนการผสมวัตถุดิบและการประเมิน
ประสิทธิภาพการผสม  ระบบการเตรียมเม็ดแกรนูลย์ในอุตสาหกรรม 
สมบัติการไหลของส่วนผสมผงเซรามิกและการควบคุม รวมถึงวิธีการวัด
สมบัติของผงเซรามิกจากการผลิตตามมาตรฐานต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผงและ
การจ าแนกประเภทตามทฤษฎี หลักการและเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับ
กระบวนการและกรรมวิธีต่างๆ ในการผลิตผงเซรามิกก่อนการขึ้นรูป 
ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์และจ าแนกประเภทผงเซรามิก สามารถ
อธิบายหลักการท างานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ท่ี เกี่ ย วกับ
กระบวนการและกรรมวิธีต่างๆ ในการผลิตผงเซรามิกก่อนการขึ้นรูป 
 
526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก 2(2-0-4) 

(Glaze Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น และ  

 526211 วัตถุดิบเซรามิก 
เคลือบเซรามิกและการจ าแนกประเภทของเคลือบเซรามิก

ในอุตสาหกรรม วัตถุดิบ ส่วนผสมและการค านวณสูตรชนิดต่างๆ การ
เตรียมน้ าเคลือบ การปรับคุณสมบัติของเคลือบ สีท่ีใช้ในเคลือบ การ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์และการเผา ต าหนิต่างๆและแนวทางการแก้ไข การ
ควบคุมคุณภาพของเคลือบเซรามิกในอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
เคลอืบเซรามิกในอุตสาหกรรม วัตถุดิบส าหรับเคลือบ ส่วนผสมและการ
ค านวณเคลือบ การเตรียมและการปรับคุณสมบัติน้ าเคลือบ การใช้
เคลือบในการตกแต่งผลิตภัณฑ์ ผู้เรียนเข้าใจและสามารถแก้ปัญหา
ต าหนิของเคลือบ ควบคุมคุณภาพของเคลือบและสามารถสร้างสรรค์
เคลือบเซรามิกได้ 
 
526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก 3(3-0-6) 
 (Drying and Firing Technology in Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น  

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการอบแห้งและการเผา
ทางเซรามิก ชนิดของห้องอบ การวัดและควบคุมความชื้น การใช้ตาราง
ความชื้น กราฟควบคุมการอบแห้ง พื้นฐานการค านวณเวลาการอบและ
ผลของโครงสร้างเน้ือส่วนผสมต่อการอบแห้ง ชนิดของเตาเผา เทคนิค
พื้นฐานในการควบคุมปฏิกิริยาระหว่างเผา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ควบคุมการเผาของผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทต่างๆ  ความปลอดภัย 
และมลภาวะจากกระบวนการเผา รวมท้ังต าหนิจากการอบแห้ง การเผา
และแนวทางการแก้ไข 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคใน
การอบและเผาผลิตภัณฑ์เซรามิก เข้าใจผลของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
คุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการอบและเผาเซรามิก ผู้ เรียนจะ
สามารถออกแบบกราฟควบคุมการอบและการเผาชิ้นงาน และสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ 
 
526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 4(4-0-8) 
 (Ceramic Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 เทคนิคในการวิเคราะห์ลักษณะและสมบัติเฉพาะของวัสดุ
เซรามิกด้วยเครื่องมือขั้นสูงประเภทต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในงานวิจัย
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และพัฒนาทางเซรามิก ได้แก่ การวิเคราะห์จุลโครงสร้างโดยกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีโดยเอ๊กเรย์
ฟลูออเรสเซนส์ การวิเคราะห์เฟสโดยเอ๊กเรย์ดิฟแฟลกชั่น การวิเคราะห์
เชิงความร้อนโดย ดีทีเอ ทีจีเอ รวมท้ังทฤษฎีหลักการออกแบบของ
อุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละเทคนิค การวิเคราะห์ผล ความถูกต้องของผล
วิเคราะห์ ข้อดีและข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาควรจะเข้าใจเทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์
ลักษณะของวัสดุ ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากเทคนิ ค
เหล่าน้ี นอกจากน้ี นักศึกษาต้องสามารถในการเลือกใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับปัญหาเฉพาะทาง 

 
526307 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 1(0-3-3) 
 (Ceramic Characterization Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก หรือเรียน 
        ควบคู่ 
 ปฏิบัติการการใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ในการวัด
ลักษณะและสมบัติเฉพาะของวัสดุเซรามิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาควรจะสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในขณะ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ท่ีทันสมัย นอกจากน้ี 
นักศึกษาจะต้องสามารถตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ให้ตอบโจทย์
กับแต่ละปัญหา และสามารถด าเนินการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเชิง 
เซรามิกได้ 
 
526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก 4(4-0-8) 
 (Ceramic Engineering Properties) 
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก 
 สมบัติส าคัญในการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมของวัสดุ
เซรามิก ครอบคลุมถึงสมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติเชิงกล 
สมบัติทางแสงและสมบัติทางความร้อน การวิเคราะห์ ค านวณเกี่ยวกับ
สมบัติต่างๆ ในการใช้งาน 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาควรสามารถอธิบายแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ

คุณสมบัติของวัสดุเซรามิก และอธิบายพารามิเตอร์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณสมบัติเหล่าน้ัน รวมท้ังเข้าใจถึงความส าคัญของขั้นตอนการเตรียมมี
ผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
 
526309 ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก 1(0-3-3) 
 (Ceramic Measurement and Testing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก หรือ
เรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการวัดและทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมต่างๆ ของ
วัสดุเซรามิกตามมาตรฐาน สมบัติท่ีทดสอบ ได้แก่ สมบัติทาง ไฟฟ้า 
เชิงกล ความร้อน และสมบัติทางแสง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถวัดคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเซรามิก 
ได้แก่ สมบัติทาง ไฟฟ้า เชิงกล ความร้อน และสมบัติทางแสง 
 
526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก 2(0-6-6) 
 (Glaze Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการการเตรียมเคลือบเซรามิกประเภทต่างๆ ได้แก่  
เคลื อบ ไฟต่ า เคลื อบ ไฟสู ง   เคลือบฟริต  เคลื อบผลึก  รวมถึ ง
กระบวนการพิมพ์เคลือบและการวัดสีด้วยเครื่องวัด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดทักษะการเตรียมเคลือบรวมถึง
กระบวนการพิมพ์เคลือบและการวัดสีด้วยเครื่องวัด ผู้เรียนจะเกิดทักษะ
ในการเตรียมเคลือบชนิดต่างๆ รวมถึงทักษะกระบวนการพิมพ์เคลือบ
และการวัดสีด้วยเครื่องวัด 
 
526311 เตาเผาเซรามิก 3(3-0-6) 
 (Kilns and Furnaces) 
วิชาบังคับก่อน : 526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก 
หรือเรียนควบคู่ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ทางเซรามิก ลักษณะเฉพาะ การก าเนิดแร่และกระบวนการแต่งแร่ 
โครงสร้างพื้นฐาน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ได้รับความร้อน ผู้เรียนสามารถเลือกและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทางเซรามิก
ได้ รวมท้ังทราบมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพใน
ภาคอุตสาหกรรมได้ 
 
526212 กระบวนการผลิตผงเซรามิก 3(3-0-6) 
 (Ceramic Powder Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 

ผงและการจ าแนกประเภทตามทฤษฎี  หลักการและ
เครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับกระบวนการและกรรมวิธีต่างๆ ในการผลิต
ผงเซรามิกก่อนการขึ้นรูป ได้แก่ การบดย่อย การแยกคัดขนาด การ
ค านวณสูตรส่วนผสม กระบวนการผสมวัตถุดิบและการประเมิน
ประสิทธิภาพการผสม  ระบบการเตรียมเม็ดแกรนูลย์ในอุตสาหกรรม 
สมบัติการไหลของส่วนผสมผงเซรามิกและการควบคุม รวมถึงวิธีการวัด
สมบัติของผงเซรามิกจากการผลิตตามมาตรฐานต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผงและ
การจ าแนกประเภทตามทฤษฎี หลักการและเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับ
กระบวนการและกรรมวิธีต่างๆ ในการผลิตผงเซรามิกก่อนการขึ้นรูป 
ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์และจ าแนกประเภทผงเซรามิก สามารถ
อธิบายหลักการท างานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ท่ี เกี่ ย วกับ
กระบวนการและกรรมวิธีต่างๆ ในการผลิตผงเซรามิกก่อนการขึ้นรูป 
 
526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก 2(2-0-4) 

(Glaze Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น และ  

 526211 วัตถุดิบเซรามิก 
เคลือบเซรามิกและการจ าแนกประเภทของเคลือบเซรามิก

ในอุตสาหกรรม วัตถุดิบ ส่วนผสมและการค านวณสูตรชนิดต่างๆ การ
เตรียมน้ าเคลือบ การปรับคุณสมบัติของเคลือบ สีท่ีใช้ในเคลือบ การ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์และการเผา ต าหนิต่างๆและแนวทางการแก้ไข การ
ควบคุมคุณภาพของเคลือบเซรามิกในอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
เคลอืบเซรามิกในอุตสาหกรรม วัตถุดิบส าหรับเคลือบ ส่วนผสมและการ
ค านวณเคลือบ การเตรียมและการปรับคุณสมบัติน้ าเคลือบ การใช้
เคลือบในการตกแต่งผลิตภัณฑ์ ผู้เรียนเข้าใจและสามารถแก้ปัญหา
ต าหนิของเคลือบ ควบคุมคุณภาพของเคลือบและสามารถสร้างสรรค์
เคลือบเซรามิกได้ 
 
526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก 3(3-0-6) 
 (Drying and Firing Technology in Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น  

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการอบแห้งและการเผา
ทางเซรามิก ชนิดของห้องอบ การวัดและควบคุมความชื้น การใช้ตาราง
ความชื้น กราฟควบคุมการอบแห้ง พื้นฐานการค านวณเวลาการอบและ
ผลของโครงสร้างเน้ือส่วนผสมต่อการอบแห้ง ชนิดของเตาเผา เทคนิค
พื้นฐานในการควบคุมปฏิกิริยาระหว่างเผา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ควบคุมการเผาของผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทต่างๆ  ความปลอดภัย 
และมลภาวะจากกระบวนการเผา รวมท้ังต าหนิจากการอบแห้ง การเผา
และแนวทางการแก้ไข 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคใน
การอบและเผาผลิตภัณฑ์เซรามิก เข้าใจผลของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
คุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการอบและเผาเซรามิก ผู้ เรียนจะ
สามารถออกแบบกราฟควบคุมการอบและการเผาชิ้นงาน และสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ 
 
526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 4(4-0-8) 
 (Ceramic Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 เทคนิคในการวิเคราะห์ลักษณะและสมบัติเฉพาะของวัสดุ
เซรามิกด้วยเครื่องมือขั้นสูงประเภทต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในงานวิจัย
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และพัฒนาทางเซรามิก ได้แก่ การวิเคราะห์จุลโครงสร้างโดยกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีโดยเอ๊กเรย์
ฟลูออเรสเซนส์ การวิเคราะห์เฟสโดยเอ๊กเรย์ดิฟแฟลกชั่น การวิเคราะห์
เชิงความร้อนโดย ดีทีเอ ทีจีเอ รวมท้ังทฤษฎีหลักการออกแบบของ
อุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละเทคนิค การวิเคราะห์ผล ความถูกต้องของผล
วิเคราะห์ ข้อดีและข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาควรจะเข้าใจเทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์
ลักษณะของวัสดุ ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากเทคนิ ค
เหล่าน้ี นอกจากน้ี นักศึกษาต้องสามารถในการเลือกใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับปัญหาเฉพาะทาง 

 
526307 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 1(0-3-3) 
 (Ceramic Characterization Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก หรือเรียน 
        ควบคู่ 
 ปฏิบัติการการใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ในการวัด
ลักษณะและสมบัติเฉพาะของวัสดุเซรามิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาควรจะสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในขณะ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ท่ีทันสมัย นอกจากน้ี 
นักศึกษาจะต้องสามารถตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ให้ตอบโจทย์
กับแต่ละปัญหา และสามารถด าเนินการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเชิง 
เซรามิกได้ 
 
526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก 4(4-0-8) 
 (Ceramic Engineering Properties) 
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก 
 สมบัติส าคัญในการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมของวัสดุ
เซรามิก ครอบคลุมถึงสมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติเชิงกล 
สมบัติทางแสงและสมบัติทางความร้อน การวิเคราะห์ ค านวณเกี่ยวกับ
สมบัติต่างๆ ในการใช้งาน 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาควรสามารถอธิบายแนวความคิดท่ีเก่ียวข้องกับ

คุณสมบัติของวัสดุเซรามิก และอธิบายพารามิเตอร์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณสมบัติเหล่าน้ัน รวมท้ังเข้าใจถึงความส าคัญของขั้นตอนการเตรียมมี
ผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
 
526309 ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก 1(0-3-3) 
 (Ceramic Measurement and Testing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก หรือ
เรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการวัดและทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมต่างๆ ของ
วัสดุเซรามิกตามมาตรฐาน สมบัติท่ีทดสอบ ได้แก่ สมบัติทาง ไฟฟ้า 
เชิงกล ความร้อน และสมบัติทางแสง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถวัดคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเซรามิก 
ได้แก่ สมบัติทาง ไฟฟ้า เชิงกล ความร้อน และสมบัติทางแสง 
 
526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก 2(0-6-6) 
 (Glaze Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการการเตรียมเคลือบเซรามิกประเภทต่างๆ ได้แก่  
เคลื อบ ไฟต่ า เคลื อบ ไฟสู ง   เคลือบฟริต  เคลื อบผลึก  รวมถึ ง
กระบวนการพิมพ์เคลือบและการวัดสีด้วยเครื่องวัด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดทักษะการเตรียมเคลือบรวมถึง
กระบวนการพิมพ์เคลือบและการวัดสีด้วยเครื่องวัด ผู้เรียนจะเกิดทักษะ
ในการเตรียมเคลือบชนิดต่างๆ รวมถึงทักษะกระบวนการพิมพ์เคลือบ
และการวัดสีด้วยเครื่องวัด 
 
526311 เตาเผาเซรามิก 3(3-0-6) 
 (Kilns and Furnaces) 
วิชาบังคับก่อน : 526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก 
หรือเรียนควบคู่ 
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เตาเผาเซรามิกประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม หลักการ
พ้ืนฐานในการออกแบบเตาเผา การค านวณประมาณขนาดห้องเผา 
โครงสร้างเตาและชนิดของวัสดุทนไฟ  การค านวณการสูญเสียความ
ร้อนจากเตาและ สมดุลของพลังงาน เชื้อเพลิงและค่าความร้อน  
สมการการเผาไหม้และการวิเคราะห์การเผาไหม้ ชนิดและสมบัติส าคัญ
ของหัวเผา การค านวณออกแบบส าหรับเตาไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
เตาเผาเซรามิกประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะสามารถอธิบาย
หลักการพื้นฐานในการออกแบบเตาเผา วิธีการค านวณการสูญเสียความ
ร้อนจากเตาและ สมดุลของพลังงาน เช้ือเพลิงและค่าความร้อน  และ
วิธีการค านวณออกแบบส าหรับเตาไฟฟ้าได้ 
 
526312 เทคโนโลยีแก้ว 3(3-0-6) 

(Glass Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 

แก้วและชนิดของแก้ว เคมีพ้ืนฐานของแก้ว เทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแก้วประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการ
เตรียมวัตถุดิบ การค านวณและออกแบบส่วนผสม การหลอมแก้ว เตา
หลอมแก้ว การควบคุมขั้นตอนการผลิตท่ีส าคัญและการควบคุมคุณภาพ 
คุณสมบัติพ้ืนฐานทางเคมีฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์แก้วประเภทต่างๆ มาตรฐาน
การวัดทดสอบ และวิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพและการน าไปใช้งาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

รายวิชาท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแก้ว 
เคมีพื้ นฐานของแก้ว เทคโนโลยีการผลิตแก้วประเภทต่างๆ ใน
อุตสาหกรรม การเตรียมวัตถุดิบ การค านวณและออกแบบส่วนผสม 
การหลอมแก้ว เตาหลอมแก้ว ผู้เรียนมีความรู้ในการควบคุมการผลิต
และคุณภาพของแก้ว คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์
แก้วประเภทต่างๆ วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน เพ่ือควบคุมคุณภาพ
และการน าไปใช้งาน 
 
526313 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมเซรามิก 1(1-0-2) 

(English for Ceramic Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
การอ่านคู่มือเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางเซรามิกและลงมือใช้

เครื่องได้ การอ่านท าความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 
ASTM การอ่าน เขียน และการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อทาง
เทคนิคต่างๆ การเขียนรายงาน บทคัดย่อ และส่ือสารทางอีเมลเป็น
ภาษาอังกฤษ การฝึกการฟัง ถามและตอบ ในเชิงเทคนิคด้านเซรามิกท่ี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม และทางเซรามิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน
คู่มือเครื่องมืออุปกรณ์ทางเซรามิกและลงมือใช้เครื่องได้  นักศึกษา
สามารถอ่านท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 
ASTM สามารถอ่าน เขียน และการน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ
ทางเทคนิคต่างๆ สามารถเขียนรายงาน บทคัดย่อ และสื่อสารทางอีเมล
เป็นภาษาอังกฤษ สามารถฝึกการฟัง ถามและตอบ ในเชิงเทคนิคด้าน
เซรามิกท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม และทาง
เซรามิกได้ 
 
526402 การสัมมนาวิชาการเซรามิก 1(0-1-2) 
 (Ceramic Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : 526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก 

 526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก 
 526307 ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 
 526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก 

การน าเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
การวิจัยและการพัฒนาท่ีน่าสนใจทาง   เซรามิกหลักการ และวิธีการ
รายงานทางวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

ราย วิ ช าส่ ง เส ริ ม ให้ เกิ ด ก าร เรี ย น รู้ เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
ความก้าวหน้าของการวิจัยทางเซรามิกและการพัฒนาท่ีน่าสนใจทาง
เซรามิก หลักการ และวิธีการรายงานทางวิชาการ ผู้เรียนจะสามารถ
ท างานเป็นกลุ่มเพื่อค้นคว้าหัวข้อท่ีเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเซรามิก 
อภิปรายน าเสนอและถ่ายทอดโดยการเขียนรายงาน การบรรยาย การ
ซักถามทางวิชาการ และฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี  
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526416 การควบคุมคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
หลักการจัดการเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การ
ประยุกต์เทคนิคทางด้านสถิติในระบบควบคุมคุณภาพ การศึกษา
สมรรถภาพและการผันแปรในกระบวนการผลิต การออกแบบวิธีการ
ควบคุมและแผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ เพื่อการตรวจสอบแผนภูมิ
ควบคุม วิธีใช้แผนการสุ่มตัวอย่างจากตารางมาตรฐาน การศึกษาความ
เชื่อถือได้ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ
หน่วยงานทางด้านการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
สมัยใหม่ ระบบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับคุณภาพ  การจัดการระบบ
ประกันคุณภาพ เช่น ISO9000, ISO14000 และ TIS18000 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถนักศึกษาเข้าใจความหมายของข้อมูลทาง
สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพได้สามารถค านวณและสร้าง 
control chart แบบต่างๆ ได้ สามารถประยุกต์ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
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 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต หลักการ การควบคุม
การผลิต การค านวณออกแบบส่วนผสมและการเผา ผลของโครงสร้าง
จุลภาคและการควบคุม สมบัติของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และ
มาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ หลักการ การเลือกและออกแบบ
ใช้งานของวัสดุทนไฟในอุตสาหกรรมต่างๆ การพัฒนาในอนาคตของ
วัสดทุนไฟ วัสดุขัดถู และ วัสดุเครื่องมือตัดแต่ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุทน
ไฟ วัสดุขัดถู และ วัสดุเครื่องมือตัดแต่ง ผู้เรียนจะสามารถอธิบาย
กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม หลักการ การ
ควบคุมการผลิต การค านวณออกแบบส่วนผสมและการเผา สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติได้ 
 
526423 การวางแผนและควบคุมการผลิต 4(4-0-8) 
  (Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการสินค้า 
การจัดการสินค้าคงคลัง การค านวณต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านกลศสาตร์ของวัสดุและ 
ออกแบบการวางแผนการผลิตอย่างง่าย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถพยากรณ์ความต้องการสินค้าได้โดยใช้
สูตรทางคณิตศาสตร์ ค านวณต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง วิเคราะห์
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านกลศสาตร์
ของวัสดุ  ออกแบบการวางแผนการผลิตอย่างง่าย 
 
526424 โครงงานวิศวกรรมเซรามิก 3(3-0-6) 
 (Ceramic Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน :  526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก 
 526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก 
 526307 ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 
 526309 ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก 
 526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก 
 ค้นคว้า ทดลองและศึกษาวิจัยโครงการท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเซรามิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย
ทางเซรามิก ผู้เรียนจะสามารถท างานเป็นกลุ่ม เพื่อค้นคว้าหัวข้อท่ี
เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเซรามิก ออกแบบการทดลอง 
ท าการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง โดยใช้หลักการทาง
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เตาเผาเซรามิกประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม หลักการ
พื้นฐานในการออกแบบเตาเผา การค านวณประมาณขนาดห้องเผา 
โครงสร้างเตาและชนิดของวัสดุทนไฟ  การค านวณการสูญเสียความ
ร้อนจากเตาและ สมดุลของพลังงาน เชื้อเพลิงและค่าความร้อน  
สมการการเผาไหม้และการวิเคราะห์การเผาไหม้ ชนิดและสมบัติส าคัญ
ของหัวเผา การค านวณออกแบบส าหรับเตาไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
เตาเผาเซรามิกประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะสามารถอธิบาย
หลักการพื้นฐานในการออกแบบเตาเผา วิธีการค านวณการสูญเสียความ
ร้อนจากเตาและ สมดุลของพลังงาน เชื้อเพลิงและค่าความร้อน  และ
วิธีการค านวณออกแบบส าหรับเตาไฟฟ้าได้ 
 
526312 เทคโนโลยีแก้ว 3(3-0-6) 

(Glass Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 

แก้วและชนิดของแก้ว เคมีพื้นฐานของแก้ว เทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแก้วประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการ
เตรียมวัตถุดิบ การค านวณและออกแบบส่วนผสม การหลอมแก้ว เตา
หลอมแก้ว การควบคุมขั้นตอนการผลิตท่ีส าคัญและการควบคุมคุณภาพ 
คุณสมบัติพ้ืนฐานทางเคมีฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์แก้วประเภทต่างๆ มาตรฐาน
การวัดทดสอบ และวิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพและการน าไปใช้งาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

รายวิชาท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแก้ว 
เคมีพื้ นฐานของแก้ว เทคโนโลยีการผลิตแก้วประเภทต่างๆ ใน
อุตสาหกรรม การเตรียมวัตถุดิบ การค านวณและออกแบบส่วนผสม 
การหลอมแก้ว เตาหลอมแก้ว ผู้เรียนมีความรู้ในการควบคุมการผลิต
และคุณภาพของแก้ว คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์
แก้วประเภทต่างๆ วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพ
และการน าไปใช้งาน 
 
526313 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมเซรามิก 1(1-0-2) 

(English for Ceramic Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
การอ่านคู่มือเครื่องมืออุปกรณ์ทางเซรามิกและลงมือใช้

เครื่องได้ การอ่านท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 
ASTM การอ่าน เขียน และการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อทาง
เทคนิคต่างๆ การเขียนรายงาน บทคัดย่อ และสื่อสารทางอีเมลเป็น
ภาษาอังกฤษ การฝึกการฟัง ถามและตอบ ในเชิงเทคนิคด้านเซรามิกท่ี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม และทางเซรามิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน
คู่มือเครื่องมืออุปกรณ์ทางเซรามิกและลงมือใช้เครื่องได้  นักศึกษา
สามารถอ่านท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 
ASTM สามารถอ่าน เขียน และการน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ
ทางเทคนิคต่างๆ สามารถเขียนรายงาน บทคัดย่อ และสื่อสารทางอีเมล
เป็นภาษาอังกฤษ สามารถฝึกการฟัง ถามและตอบ ในเชิงเทคนิคด้าน
เซรามิกท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม ศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม และทาง
เซรามิกได้ 
 
526402 การสัมมนาวิชาการเซรามิก 1(0-1-2) 
 (Ceramic Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : 526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก 

 526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก 
 526307 ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 
 526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก 

การน าเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
การวิจัยและการพัฒนาท่ีน่าสนใจทาง   เซรามิกหลักการ และวิธีการ
รายงานทางวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

ราย วิ ช าส่ ง เส ริ ม ให้ เกิ ด ก าร เรี ย น รู้ เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
ความก้าวหน้าของการวิจัยทางเซรามิกและการพัฒนาท่ีน่าสนใจทาง
เซรามิก หลักการ และวิธีการรายงานทางวิชาการ ผู้เรียนจะสามารถ
ท างานเป็นกลุ่มเพื่อค้นคว้าหัวข้อท่ีเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเซรามิก 
อภิปรายน าเสนอและถ่ายทอดโดยการเขียนรายงาน การบรรยาย การ
ซักถามทางวิชาการ และฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี  
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526416 การควบคุมคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
หลักการจัดการเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การ
ประยุกต์เทคนิคทางด้านสถิติในระบบควบคุมคุณภาพ การศึกษา
สมรรถภาพและการผันแปรในกระบวนการผลิต การออกแบบวิธีการ
ควบคุมและแผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบแผนภูมิ
ควบคุม วิธีใช้แผนการสุ่มตัวอย่างจากตารางมาตรฐาน การศึกษาความ
เชื่อถือได้ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ
หน่วยงานทางด้านการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
สมัยใหม่ ระบบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับคุณภาพ  การจัดการระบบ
ประกันคุณภาพ เช่น ISO9000, ISO14000 และ TIS18000 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถนักศึกษาเข้าใจความหมายของข้อมูลทาง
สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพได้สามารถค านวณและสร้าง 
control chart แบบต่างๆ ได้ สามารถประยุกต์ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
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 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต หลักการ การควบคุม
การผลิต การค านวณออกแบบส่วนผสมและการเผา ผลของโครงสร้าง
จุลภาคและการควบคุม สมบัติของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และ
มาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ หลักการ การเลือกและออกแบบ
ใช้งานของวัสดุทนไฟในอุตสาหกรรมต่างๆ การพัฒนาในอนาคตของ
วัสดุทนไฟ วัสดุขัดถู และ วัสดุเครื่องมือตัดแต่ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุทน
ไฟ วัสดุขัดถู และ วัสดุเครื่องมือตัดแต่ง ผู้เรียนจะสามารถอธิบาย
กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม หลักการ การ
ควบคุมการผลิต การค านวณออกแบบส่วนผสมและการเผา สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติได้ 
 
526423 การวางแผนและควบคุมการผลิต 4(4-0-8) 
  (Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการสินค้า 
การจัดการสินค้าคงคลัง การค านวณต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านกลศสาตร์ของวัสดุและ 
ออกแบบการวางแผนการผลิตอย่างง่าย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถพยากรณ์ความต้องการสินค้าได้โดยใช้
สูตรทางคณิตศาสตร์ ค านวณต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง วิเคราะห์
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านกลศสาตร์
ของวัสดุ  ออกแบบการวางแผนการผลิตอย่างง่าย 
 
526424 โครงงานวิศวกรรมเซรามิก 3(3-0-6) 
 (Ceramic Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน :  526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก 
 526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก 
 526307 ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 
 526309 ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก 
 526310 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก 
 ค้นคว้า ทดลองและศึกษาวิจัยโครงการท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเซรามิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย
ทางเซรามิก ผู้เรียนจะสามารถท างานเป็นกลุ่ม เพื่อค้นคว้าหัวข้อท่ี
เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเซรามิก ออกแบบการทดลอง 
ท าการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง โดยใช้หลักการทาง
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วิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนผลการทดลองท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังผู้เรียนจะ
สามารถน าเสนอและถ่ายทอดโดยการเขียนรายงาน บรรยาย และการ
ซักถามทางวิชาการ 
 
526406 เทคโนโลยีดิน 3(3-0-6) 
 (Clay Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526211 วัตถุดิบเซรามิก 

ประ เภทของแร่ดิ น  โครงสร้ างพื้ น ฐานของซิลิ เก ต 
คุณสมบัติเฉพาะของแร่ดินต่างๆ ท้ังก่อนและหลังเผา กระบวนการท า
เหมืองและแต่งดิน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของดิน การควบคุม
คุณภาพ และคุณสมบัติในอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของแร่ดิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับประเภท
ของแร่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานของซิลิเกต ท่ีใช้ เป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตเซรามิก เข้าใจคุณสมบัติเฉพาะของแร่ดินต่างๆ ท้ัง
ก่อนและหลังผ่านกระบวนการเผา กระบวนการท าเหมืองและแต่งดิน 
ผู้เรียนจะสามารถอธิบายกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของดิน 
การควบคุมคุณภาพและคุณสมบัติในเชิงอุตสาหกรรม และสามารถ
ประยุกต์ใช้งานแร่ดินในงานเซรามิกที่หลากหลายได้ 
 
526407 วัสดุเชิงประกอบเซรามิก 3(3-0-6) 
 (Ceramic Composite Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 
 ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการออกแบบวัสดุ เชิง
ประกอบระหว่างเซรามิก โลหะ พอลิเมอร์ และอื่นๆ กระบวนการ
สังเคราะห์วัสดุเสริมแรงอนุภาคนาโน เส้นใยนาโน และท่อนาโน 
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุเชิงประกอบ จุลกลศาสตร์ ความส าคัญของ
ผิวหน้าร่วม การเกิดความเค้นในวัสดุ กลไกการแตกหักและการส่งผ่าน
แรงทางกล การปรับปรุงสมบัติทางกล วิธีการทดสอบสมบัติ การเลือก
และควบคุมสมบัติเพ่ือประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม และการพัฒนาของ
วัสดุเชิงประกอบในอนาคต 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ
เชิงประกอบเซรามิก ผู้เรียนจะสามารถอธิบายกระบวนการสังเคราะห์
วัสดุเสริมแรง เทคโนโลยีการผลิตวัสดุเชิงประกอบ จุลกลศาสตร์ 
ความส าคัญของผิวหน้าร่วม การเกิดความเค้นในวัสดุ กลไกการแตกหัก
และการส่งผ่านแรงทางกล วิธีการทดสอบสมบัติได้ 
 
526408 เซรามิกส าหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 (Electronic Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกสารท่ีใช้เป็นตัวเติม และผลต่อค่า
การน าไฟฟ้า แผนภาพโครกเกอร์-วิงค์ ศึกษาสารและสมบัติของไดอิ
เล็กทริก ฉนวนเซรามิก เฟอร์โรอิเล็กตริก วาริสเตอร์ เซลล์เชื้อเพลิง 
และเซ็นเซอร์ท่ีใช้กับแก๊ส 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักเรียนควรเข้าใจแนวคิดท่ัวไปในวัสดุเซรามิกท่ีเกี่ยวข้อง
กับการน าไฟฟ้า วัสดุไดอิเล็กทริก วาริสเตอร์ เซลล์เชื้อเพลิง รวมถึง
เซ็นเซอร์ เช่น เซ็นเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ส าหรับวัดค่า
ความชื้น และเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจสอบแก๊ส 
 
526411 เซรามิกเชิงโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 (Structural Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 
 ศึกษาวัสดุเซรามิกเชิงโครงสร้างประเภทต่างๆท่ีใช้งาน
ทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ ออกไซด์ ท่ีไม่ใช่ออกไซด์ วัสดุกึ่งโลหะ และ
เซรามิกสารประกอบร่วม ระบบโครงสร้างผลึก พันธะทางเคมีและวัฏภาค 
กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบตั้งต้น กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต 
ปัจจัย ตัวแปรและการควบคุม สมบัติพื้นฐาน การน าไปใช้งานและ
หลักการพิจารณาการเลือกใช้วัสดุเซรามิกทางด้านวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ
เซรามิกเชิงโครงสร้าง ผู้เรียนจะสามารถจ าแนกประเภทของวัสดุเซรา
มิกเชิงโครงสร้าง และสามารถอธิบายกระบวนการและเทคโนโลยีการ
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ผลิต ปัจจัย ตัวแปรและการควบคุม สมบัติพื้นฐาน การน าไปใช้งาน
และหลักการพิจารณาการเลือกใช้วัสดุเซรามิกทางด้านวิศวกรรมได้ 
 
526421 เทคโนโลยีการเคลือบผิวขั นสูง 3(3-0-6) 

(Advanced Surface Coating Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 

เทคโนโลยีการเคลือบผิวขั้นสูง การเตรียมผิวส าหรับการตก
สะสมผิวเคลือบ ผิวเคลือบตกสะสมจากเฟสท่ีเป็นไอ ผิวพ่นเคลือบด้วย
ความร้อน ผิวเคลือบตกสะสมโดยเทคนิคอ่ืนๆ การประยุกต์ผิวเคลือบ
ขั้นสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การเคลือบผิวขั้นสูง การเตรียมผิวส าหรับการตกสะสมผิวเคลือบ ผิว
เคลือบตกสะสมจากเฟสท่ีเป็นไอ ผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อน ผิวเคลือบ
ตกสะสมโดยเทคนิคอื่นๆ การประยุกต์ผิวเคลือบขั้นสูง 
 
526425 ผลิตภัณฑ์ไวท์แวร์ 3(3-0-6) 
 (Whiteware)  
วิชาบังคับก่อน : 526211 วัตถุดิบเซรามิก และ 526301 เทคโนโลยีผิว
เคลือบเซรามิก 

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรา
มิกไวท์แวร์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานวัตถุดิบ เครื่องจักร 
อุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต ทฤษฎีการควบคุมการผลิต การ
ค านวณออกแบบส่วนผสมและการเผา ผลของเฟสและจุลโครงสร้างต่อ
คุณสมบัติ ตัวแปรและการควบคุม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ มาตรฐานสากลในการทดสอบคุณสมบัติ  การพัฒนาของ
เทคโนโลยีในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางเซรามิก วัตถุดิบ เครื่องจักร กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม การค านวณและการออกแบบส่วนผสมของเน้ือผลิตภัณฑ์ 
การเผา ผลของเฟสและจุลโครงสร้างต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ผู้เรียน
สามารถเข้าใจและควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ตามมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไวท์แวร์และ
กระบวนการผลิตในอนาคต 
 
526426 เทคโนโลยีซีเมนต์และยิปซัม 3(3-0-6) 

(Cement and Gypsum Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 

เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยิปซัมและซีเมนต์  คล
อบคลุมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต หลักการการควบคุมการผลิต การ
ค านวณออกแบบส่วนผสม ผลของตัวแปรและการควบคุม สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ยิปซัมและซีเมนต์ประเภทต่างๆ พื้นฐานของคอนกรีต
เทคโนโลยี และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยิปซัมและซีเมนต์ ผู้เรียนจะสามารถ
อธิบายกระบวนการผลิตยิปซัมและซีเมนต์ คลอบคลุมถึงประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต หลักการ
การควบคุมการผลิต ผลของตัวแปรและการควบคุม สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ยิปซัมและซีเมนต์ประเภทต่างๆ พื้นฐานของคอนกรีต
เทคโนโลยี และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ นอกจากน้ีผู้เรียน
จะสามารถออกแบบส่วนผสมส าหรับการผลิตซีเมนต์และยิปซัม 
 
526427 นาโนเทคโนโลยี และ วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
 (Nanotechnology and Nanomaterials) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม  
 บทบาทและความส าคัญของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโน 
วัสดุนาโนประเภทต่างๆ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโน เส้นใยนา
โน และท่อระดับนาโน กระบวนการผลิตวัสดุนาโน โครงสร้างจุลภาค
ระดับนาโน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง 
ความร้อน และสมบัติเชิงกล การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ การพัฒนา
ทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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วิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนผลการทดลองท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังผู้เรียนจะ
สามารถน าเสนอและถ่ายทอดโดยการเขียนรายงาน บรรยาย และการ
ซักถามทางวิชาการ 
 
526406 เทคโนโลยีดิน 3(3-0-6) 
 (Clay Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526211 วัตถุดิบเซรามิก 

ประ เภทของแร่ดิ น  โครงสร้ างพื้ น ฐานของซิลิ เก ต 
คุณสมบัติเฉพาะของแร่ดินต่างๆ ท้ังก่อนและหลังเผา กระบวนการท า
เหมืองและแต่งดิน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของดิน การควบคุม
คุณภาพ และคุณสมบัติในอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของแร่ดิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับประเภท
ของแร่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานของซิลิเกต ท่ีใช้ เป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตเซรามิก เข้าใจคุณสมบัติเฉพาะของแร่ดินต่างๆ ท้ัง
ก่อนและหลังผ่านกระบวนการเผา กระบวนการท าเหมืองและแต่งดิน 
ผู้เรียนจะสามารถอธิบายกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของดิน 
การควบคุมคุณภาพและคุณสมบัติในเชิงอุตสาหกรรม และสามารถ
ประยุกต์ใช้งานแร่ดินในงานเซรามิกที่หลากหลายได้ 
 
526407 วัสดุเชิงประกอบเซรามิก 3(3-0-6) 
 (Ceramic Composite Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 
 ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการออกแบบวัสดุ เชิง
ประกอบระหว่างเซรามิก โลหะ พอลิเมอร์ และอื่นๆ กระบวนการ
สังเคราะห์วัสดุเสริมแรงอนุภาคนาโน เส้นใยนาโน และท่อนาโน 
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุเชิงประกอบ จุลกลศาสตร์ ความส าคัญของ
ผิวหน้าร่วม การเกิดความเค้นในวัสดุ กลไกการแตกหักและการส่งผ่าน
แรงทางกล การปรับปรุงสมบัติทางกล วิธีการทดสอบสมบัติ การเลือก
และควบคุมสมบัติเพ่ือประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม และการพัฒนาของ
วัสดุเชิงประกอบในอนาคต 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ
เชิงประกอบเซรามิก ผู้เรียนจะสามารถอธิบายกระบวนการสังเคราะห์
วัสดุเสริมแรง เทคโนโลยีการผลิตวัสดุเชิงประกอบ จุลกลศาสตร์ 
ความส าคัญของผิวหน้าร่วม การเกิดความเค้นในวัสดุ กลไกการแตกหัก
และการส่งผ่านแรงทางกล วิธีการทดสอบสมบัติได้ 
 
526408 เซรามิกส าหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 (Electronic Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกสารท่ีใช้เป็นตัวเติม และผลต่อค่า
การน าไฟฟ้า แผนภาพโครกเกอร์-วิงค์ ศึกษาสารและสมบัติของไดอิ
เล็กทริก ฉนวนเซรามิก เฟอร์โรอิเล็กตริก วาริสเตอร์ เซลล์เชื้อเพลิง 
และเซ็นเซอร์ท่ีใช้กับแก๊ส 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักเรียนควรเข้าใจแนวคิดท่ัวไปในวัสดุเซรามิกท่ีเกี่ยวข้อง
กับการน าไฟฟ้า วัสดุไดอิเล็กทริก วาริสเตอร์ เซลล์เชื้อเพลิง รวมถึง
เซ็นเซอร์ เช่น เซ็นเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ส าหรับวัดค่า
ความชื้น และเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจสอบแก๊ส 
 
526411 เซรามิกเชิงโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 (Structural Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 
 ศึกษาวัสดุเซรามิกเชิงโครงสร้างประเภทต่างๆท่ีใช้งาน
ทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ ออกไซด์ ท่ีไม่ใช่ออกไซด์ วัสดุกึ่งโลหะ และ
เซรามิกสารประกอบร่วม ระบบโครงสร้างผลึก พันธะทางเคมีและวัฏภาค 
กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบตั้งต้น กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต 
ปัจจัย ตัวแปรและการควบคุม สมบัติพื้นฐาน การน าไปใช้งานและ
หลักการพิจารณาการเลือกใช้วัสดุเซรามิกทางด้านวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ
เซรามิกเชิงโครงสร้าง ผู้เรียนจะสามารถจ าแนกประเภทของวัสดุเซรา
มิกเชิงโครงสร้าง และสามารถอธิบายกระบวนการและเทคโนโลยีการ

469 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

ผลิต ปัจจัย ตัวแปรและการควบคุม สมบัติพ้ืนฐาน การน าไปใช้งาน
และหลักการพิจารณาการเลือกใช้วัสดุเซรามิกทางด้านวิศวกรรมได้ 
 
526421 เทคโนโลยีการเคลือบผิวขั นสูง 3(3-0-6) 

(Advanced Surface Coating Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 

เทคโนโลยีการเคลือบผิวขั้นสูง การเตรียมผิวส าหรับการตก
สะสมผิวเคลือบ ผิวเคลือบตกสะสมจากเฟสท่ีเป็นไอ ผิวพ่นเคลือบด้วย
ความร้อน ผิวเคลือบตกสะสมโดยเทคนิคอ่ืนๆ การประยุกต์ผิวเคลือบ
ขั้นสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การเคลือบผิวขั้นสูง การเตรียมผิวส าหรับการตกสะสมผิวเคลือบ ผิว
เคลือบตกสะสมจากเฟสท่ีเป็นไอ ผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อน ผิวเคลือบ
ตกสะสมโดยเทคนิคอื่นๆ การประยุกต์ผิวเคลือบขั้นสูง 
 
526425 ผลิตภัณฑ์ไวท์แวร์ 3(3-0-6) 
 (Whiteware)  
วิชาบังคับก่อน : 526211 วัตถุดิบเซรามิก และ 526301 เทคโนโลยีผิว
เคลือบเซรามิก 

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรา
มิกไวท์แวร์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานวัตถุดิบ เครื่องจักร 
อุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต ทฤษฎีการควบคุมการผลิต การ
ค านวณออกแบบส่วนผสมและการเผา ผลของเฟสและจุลโครงสร้างต่อ
คุณสมบัติ ตัวแปรและการควบคุม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ มาตรฐานสากลในการทดสอบคุณสมบัติ  การพัฒนาของ
เทคโนโลยีในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางเซรามิก วัตถุดิบ เครื่องจักร กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม การค านวณและการออกแบบส่วนผสมของเน้ือผลิตภัณฑ์ 
การเผา ผลของเฟสและจุลโครงสร้างต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ผู้เรียน
สามารถเข้าใจและควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ตามมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไวท์แวร์และ
กระบวนการผลิตในอนาคต 
 
526426 เทคโนโลยีซีเมนต์และยิปซัม 3(3-0-6) 

(Cement and Gypsum Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 

เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยิปซัมและซีเมนต์  คล
อบคลุมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต หลักการการควบคุมการผลิต การ
ค านวณออกแบบส่วนผสม ผลของตัวแปรและการควบคุม สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ยิปซัมและซีเมนต์ประเภทต่างๆ พื้นฐานของคอนกรีต
เทคโนโลยี และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยิปซัมและซีเมนต์ ผู้เรียนจะสามารถ
อธิบายกระบวนการผลิตยิปซัมและซีเมนต์ คลอบคลุมถึงประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต หลักการ
การควบคุมการผลิต ผลของตัวแปรและการควบคุม สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ยิปซัมและซีเมนต์ประเภทต่างๆ พื้นฐานของคอนกรีต
เทคโนโลยี และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ นอกจากน้ีผู้เรียน
จะสามารถออกแบบส่วนผสมส าหรับการผลิตซีเมนต์และยิปซัม 
 
526427 นาโนเทคโนโลยี และ วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
 (Nanotechnology and Nanomaterials) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม  
 บทบาทและความส าคัญของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโน 
วัสดุนาโนประเภทต่างๆ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโน เส้นใยนา
โน และท่อระดับนาโน กระบวนการผลิตวัสดุนาโน โครงสร้างจุลภาค
ระดับนาโน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง 
ความร้อน และสมบัติเชิงกล การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ การพัฒนา
ทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนาโน
เทคโนโลยีและวัสดุนาโน ผู้เรียนจะสามารถจ าแนกวัสดุนาโนประเภท
ต่างๆ และสามารถอธิบายกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนประเภท
ต่างๆกระบวนการผลิตวัสดุนาโน โครงสร้างจุลภาคระดับนาโน การ
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ สมบัติด้านต่างๆ ได้ 
 
526428 สมบัติเชิงกลและกลศาสตร์การแตกหัก 
  ของวัสดุเซรามิก 3(3-0-6) 

(Mechanical Properties and 
Fracture Mechanics of Ceramic Materials) 

วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 พื้นฐานด้านทฤษฎีและโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติ
เชิงกลของวัสดุเซรามิก ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความล้า ความเหนียว และ
การแตกหักเสียหายของวัสดุเซรามิก เพื่อการเลือกและออกแบบใช้งาน
วัสดุเซรามิกในเชิงวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถ ค านวณหาค่าคุณสมบัติเชิงกลพื้นฐาน
ของวัสดุได้ เช่น ความยืดหยุ่น ความล้า ความเหนียว และสามารถ
ค านวหาค่า stress intensity factor และเข้าใจกลไกลของการแตกหัก
ของวัสดุได้ 
 
526429 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกขั นพื นฐาน 3(3-0-6) 

(Introduction to Piezoelectric Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุไพอิ
โซอิเล็กทริก ศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกส าหรับเซ็นเซอร์
และการประยุกต์ใช้ด้านการเก็บเกี่ยวพลังงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถวัดคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุไพอิโซอิ
เล็กทริก ค านวณค่าคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกสมการ
คณิตศาสตร์ สามารถอธิบายการประยุกต์ใช้วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก
ส าหรับเซ็นเซอร์และการประยุกต์ใช้ด้านการเก็บเกี่ยวพลังงาน 

 

526430 วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติก 
 ส าหรับเทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(3-0-6) 

(Ferroelectric and Ferromagnetic Materials  
for Thin Film Technology) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเฟร์
โรอิเล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติกและการประยุกต์ใช้วัสดุเฟร์โรอิเล็กท
ริกและเฟร์โรแมกเนติกส าหรับเทคโนโลยฟิล์มบาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถวัดคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเฟร์โรอิ
เล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติก ค านวณค่าคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเฟร์
โรอิ เล็กทริกและเฟร์ โรแมกเนติกจากสมการคณิ ตศ าสตร์และ
ตีความหมายของค าตอบ สามารถอธิบายการประยุกต์ใช้วัสดุเฟร์โรอิ
เล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติกส าหรับเทคโนโลยฟิล์มบาง 
 
526431 การออกแบบการทดลองเชิงสถิติส าหรับ 

วิศวกรรมเซรามิก 3(3-0-6) 
(Statistical Experimental Design for Ceramic Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
เป็นวิชาว่าด้วยการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 

ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานเรื่องสถิติศาสตร์  โดยจะทบทวนและ
ขยายความรู้เรื่อง ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณก่อน 
ต่อจากน้ันจะกล่าวถึงวิธีการวางแผน, ออกแบบและวิเคราะห์การ
ทดลองโดยใช้ความรู้เรื่องสถิติศาสตร์แบบต่างๆ เช่น แฟคทอเรียล , 
แฟคทอเรียลบางส่วนและกราฟพื้นท่ีผิวตอบสนอง  โดยจะสอนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวางแผน, ออกแบบและวิเคราะห์
การทดลองด้วย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกั บการ
ออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลอง ผู้เรียนจะสามารถออกแบบการ
ทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลอง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และความรู้พื้นฐานทางสถิติศาสตร์มาช่วยในการวางแผนการ
ทดลอง 
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526432 วัสดุชีวภาพ 3(3-0-6) 
(Biomaterials) 

วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุท่ีใช้ในทางชีวภาพและงาน

ในทางการแพทย์ ชนิดและประเภทของวัสดุทางชีวภาพท่ีใช้ในทาง
การแพทย์ ข้อจ ากัดและสมบัติท่ีต้องการของวัสดุ การผลิตวัสดุชีวภาพ
จากสารพอลิเมอร์ โลหะและเซรามิก รวมท้ังวิธีการทดสอบเพื่อให้มี
ความเชื่อถือได้ในการใช้วัสดุทางชีวภาพในร่างกายและทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีและแนวโน้มของวัสดุชีวภาพในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาท่ีส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยววัสดุทาง
ชีวภาพและการใช้งานทางการแพทย์ ชนิดและประเภท ข้อจ ากัดและ
คุณสมบัติท่ีต้องการของวัสดุทางชีวภาพ มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ
ชนิด โลหะ พอลิเมอร์และเซรามิกในการประยุกต์เป็นวัสดุทางชีวภาพ 
ผู้เรียนทราบวิธีการทดสอบและการวิเคราะห์วัสดุเพื่อให้มีความเชื่อถือ
ได้ในการน าไปใช้ทางการแพทย์ มีความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
แนวโน้มของวัสดุทางชีวภาพในอนาคต 
 
526433 การศึกษางานอุตสาหกรรมเซรามิก 3(3-0-6) 

(Ceramic Industrial Work Study) 
วิชาบังคับก่อน : 526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก 

 526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก 
 526416 การควบคุมคุณภาพ 
 533021 การจัดการอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดต าหนิและการแก้ไข
ปัญหาต าหนิในผลิตภัณฑ์เซรามิก การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
เซรามิก การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการจัดการอุตสาหกรรมในงาน
อุตสาหกรรม เซรามิก กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมเซรามิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดต าหนิและแนวทางการแก้ไขต าหนิท่ี
เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมถึงการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
เซรามิก ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของต าหนิท่ีเกิดขึ้นใน

ผลิตภัณฑ์เซรามิกได้ สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตและสร้างแนวคิดเพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตเซรามิก นอกจากนน้ีผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านการจัดการอุตสาหกรรมในการลดต้นทุนและของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิต 
 
526490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
  (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน  
 

526491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education I) 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
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 รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนาโน
เทคโนโลยีและวัสดุนาโน ผู้เรียนจะสามารถจ าแนกวัสดุนาโนประเภท
ต่างๆ และสามารถอธิบายกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนประเภท
ต่างๆกระบวนการผลิตวัสดุนาโน โครงสร้างจุลภาคระดับนาโน การ
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ สมบัติด้านต่างๆ ได้ 
 
526428 สมบัติเชิงกลและกลศาสตร์การแตกหัก 
  ของวัสดุเซรามิก 3(3-0-6) 

(Mechanical Properties and 
Fracture Mechanics of Ceramic Materials) 

วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 พื้นฐานด้านทฤษฎีและโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติ
เชิงกลของวัสดุเซรามิก ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความล้า ความเหนียว และ
การแตกหักเสียหายของวัสดุเซรามิก เพื่อการเลือกและออกแบบใช้งาน
วัสดุเซรามิกในเชิงวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถ ค านวณหาค่าคุณสมบัติเชิงกลพื้นฐาน
ของวัสดุได้ เช่น ความยืดหยุ่น ความล้า ความเหนียว และสามารถ
ค านวหาค่า stress intensity factor และเข้าใจกลไกลของการแตกหัก
ของวัสดุได้ 
 
526429 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกขั นพื นฐาน 3(3-0-6) 

(Introduction to Piezoelectric Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุไพอิ
โซอิเล็กทริก ศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกส าหรับเซ็นเซอร์
และการประยุกต์ใช้ด้านการเก็บเกี่ยวพลังงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถวัดคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุไพอิโซอิ
เล็กทริก ค านวณค่าคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกสมการ
คณิตศาสตร์ สามารถอธิบายการประยุกต์ใช้วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก
ส าหรับเซ็นเซอร์และการประยุกต์ใช้ด้านการเก็บเกี่ยวพลังงาน 

 

526430 วสัดุเฟร์โรอิเล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติก 
 ส าหรับเทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(3-0-6) 

(Ferroelectric and Ferromagnetic Materials  
for Thin Film Technology) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเฟร์
โรอิเล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติกและการประยุกต์ใช้วัสดุเฟร์โรอิเล็กท
ริกและเฟร์โรแมกเนติกส าหรับเทคโนโลยฟิล์มบาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถวัดคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเฟร์โรอิ
เล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติก ค านวณค่าคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเฟร์
โรอิ เล็กทริกและเฟร์ โรแมกเนติกจากสมการคณิ ตศ าสตร์และ
ตีความหมายของค าตอบ สามารถอธิบายการประยุกต์ใช้วัสดุเฟร์โรอิ
เล็กทริกและเฟร์โรแมกเนติกส าหรับเทคโนโลยฟิล์มบาง 
 
526431 การออกแบบการทดลองเชิงสถิติส าหรับ 

วิศวกรรมเซรามิก 3(3-0-6) 
(Statistical Experimental Design for Ceramic Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
เป็นวิชาว่าด้วยการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 

ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานเรื่องสถิติศาสตร์  โดยจะทบทวนและ
ขยายความรู้เรื่อง ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณก่อน 
ต่อจากน้ันจะกล่าวถึงวิธีการวางแผน, ออกแบบและวิเคราะห์การ
ทดลองโดยใช้ความรู้เรื่องสถิติศาสตร์แบบต่างๆ เช่น แฟคทอเรียล , 
แฟคทอเรียลบางส่วนและกราฟพื้นท่ีผิวตอบสนอง  โดยจะสอนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวางแผน, ออกแบบและวิเคราะห์
การทดลองด้วย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกั บการ
ออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลอง ผู้เรียนจะสามารถออกแบบการ
ทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลอง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และความรู้พื้นฐานทางสถิติศาสตร์มาช่วยในการวางแผนการ
ทดลอง 
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526432 วัสดุชีวภาพ 3(3-0-6) 
(Biomaterials) 

วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุท่ีใช้ในทางชีวภาพและงาน

ในทางการแพทย์ ชนิดและประเภทของวัสดุทางชีวภาพท่ีใช้ในทาง
การแพทย์ ข้อจ ากัดและสมบัติท่ีต้องการของวัสดุ การผลิตวัสดุชีวภาพ
จากสารพอลิเมอร์ โลหะและเซรามิก รวมท้ังวิธีการทดสอบเพื่อให้มี
ความเชื่อถือได้ในการใช้วัสดุทางชีวภาพในร่างกายและทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีและแนวโน้มของวัสดุชีวภาพในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาท่ีส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยววัสดุทาง
ชีวภาพและการใช้งานทางการแพทย์ ชนิดและประเภท ข้อจ ากัดและ
คุณสมบัติท่ีต้องการของวัสดุทางชีวภาพ มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ
ชนิด โลหะ พอลิเมอร์และเซรามิกในการประยุกต์เป็นวัสดุทางชีวภาพ 
ผู้เรียนทราบวิธีการทดสอบและการวิเคราะห์วัสดุเพื่อให้มีความเชื่อถือ
ได้ในการน าไปใช้ทางการแพทย์ มีความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
แนวโน้มของวัสดุทางชีวภาพในอนาคต 
 
526433 การศึกษางานอุตสาหกรรมเซรามิก 3(3-0-6) 

(Ceramic Industrial Work Study) 
วิชาบังคับก่อน : 526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก 

 526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก 
 526416 การควบคุมคุณภาพ 
 533021 การจัดการอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดต าหนิและการแก้ไข
ปัญหาต าหนิในผลิตภัณฑ์เซรามิก การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
เซรามิก การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการจัดการอุตสาหกรรมในงาน
อุตสาหกรรม เซรามิก กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมเซรามิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดต าหนิและแนวทางการแก้ไขต าหนิท่ี
เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมถึงการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
เซรามิก ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของต าหนิท่ีเกิดขึ้นใน

ผลิตภัณฑ์เซรามิกได้ สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตและสร้างแนวคิดเพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตเซรามิก นอกจากนน้ีผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านการจัดการอุตสาหกรรมในการลดต้นทุนและของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิต 
 
526490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
  (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
ส่ือสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน  
 

526491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education I) 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
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 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเคร่ืองมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์    

ท่ีเปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
526492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 526491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ

ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
526493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 526492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป

ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
526494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเซรามิก 9 หน่วยกิต 

 (Industrial Project in Ceramic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเซรามิก โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมธรณีมา
ประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
527204 สัญญาณและระบบ 4(4-0-8) 
 (Signals and Systems) 

วิชาบังคับก่อน : 527211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
และอิเล็กทรอนิกส์ 1    
 การจัดประเภทของสัญญาณและระบบ ระบบเชิงเส้นท่ีไม่
แปรตามเวลา แบบจ าลองระบบต่อเน่ืองเชิงเส้นท่ีไม่แปรตามเวลาเชิง
เวลาและเชิงความถี่ การคอนโวลูชันและการตอบสนองอิมพัลส์ อนุกรม
ฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ แผนภาพโบดของสัญญาณและระบบเชิ ง
เส้นท่ีไม่แปรตามเวลา การแปลงลาปลาซ การแปลงเซต 
 
527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                        4(4-0-8) 
 (Electromagnetic Fields and Waves) 
วิชาบังคับก่อน : 527212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
  และอิเล็กทรอนิกส์ 2 
 สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแส
การพาและกระแสการน า สนามแม่ เหล็ก  ความเห น่ียวน าทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซ์
เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต กฎของฟาราเดย์และกระแสการกระจัด 
สมการคลื่น คลื่นระนาบ 
 
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด  1(0-3-0) 
(Instrument and Measurement Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน   :  438201 การวัดและเครื่องมือวัดทอิเล็กทรอนิกส์ 
  หรือ527213การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับ
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดพื้นฐานในสาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องวัด VOM แบบแอนาล๊อก
และดิจิทัล เครื่องวัด DMM และเครื่อง Oscilloscope 
 
527211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม         4(4-0-8) 
 และอิเล็กทรอนิกส์  1  
 (Mathematics for Telecommunication and 
 Electronic Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน  :  103105 แคลลูลัส 3 
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 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์    

ท่ีเปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
526492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 526491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ

ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
526493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 526492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป

ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
526494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเซรามิก 9 หน่วยกิต 

 (Industrial Project in Ceramic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเซรามิก โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมธรณีมา
ประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
527204 สัญญาณและระบบ 4(4-0-8) 
 (Signals and Systems) 

วิชาบังคับก่อน : 527211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
และอิเล็กทรอนิกส์ 1    
 การจัดประเภทของสัญญาณและระบบ ระบบเชิงเส้นท่ีไม่
แปรตามเวลา แบบจ าลองระบบต่อเน่ืองเชิงเส้นท่ีไม่แปรตามเวลาเชิง
เวลาและเชิงความถี่ การคอนโวลูชันและการตอบสนองอิมพัลส์ อนุกรม
ฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ แผนภาพโบดของสัญญาณและระบบเชิ ง
เส้นท่ีไม่แปรตามเวลา การแปลงลาปลาซ การแปลงเซต 
 
527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                        4(4-0-8) 
 (Electromagnetic Fields and Waves) 
วิชาบังคับก่อน : 527212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
  และอิเล็กทรอนิกส์ 2 
 สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแส
การพาและกระแสการน า สนามแม่ เหล็ก ความเห น่ียวน าทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปล่ียนตามเวลา สมการของแมกซ์
เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต กฎของฟาราเดย์และกระแสการกระจัด 
สมการคลื่น คลื่นระนาบ 
 
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด  1(0-3-0) 
(Instrument and Measurement Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน   :  438201 การวัดและเครื่องมือวัดทอิเล็กทรอนิกส์ 
  หรือ527213การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับ
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดพื้นฐานในสาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องวัด VOM แบบแอนาล๊อก
และดิจิทัล เครื่องวัด DMM และเครื่อง Oscilloscope 
 
527211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม         4(4-0-8) 
 และอิเล็กทรอนิกส์  1  
 (Mathematics for Telecommunication and 
 Electronic Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน  :  103105 แคลลูลัส 3 
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 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง  อันดับสูงกว่าหน่ึง   
และการหาผลเฉลย  อนุกรมฟูริเยร์  และการแปลงฟูริเยร์  การแปลง
ลาปลาซ  ความน่าจะเป็นและฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจง
สะสมและฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น  กระบวนการเชิงสุ่ม 
กระบวนการเชิงสุ่มแบบหยุดน่ิงและทฤษฏีเออกอร์ดิก 
 
527212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม        4(4-0-8) 
 และอิเล็กทรอนิกส์ 2  
 (Mathematics for Telecommunication and 
 Electronic Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน  :  103105 แคลคูลัส 3 
 ปริภูมิเวกเตอร์  ปริภูมิย่อย  มูลฐานและมิติ  การหาผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงเส้น  ผลการแปลงแบบเชิงเส้น  ระบบไอเกน  
ฟังก์ชันของเมตริกซ์จัตุรัส  การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อน  ฟังก์ชันแอนา
ลิติก  ทฤษฎีอินทิกรัลของโคชี  ทฤษฎีของค่าเรซิดิว  ล าดับ และ
อนุกรม  การส่งคงรูป 
 
527213  การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับ          4(4-0-8) 
 วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์  
 (Instruments and Measurements for 
 Telecommunication and Electronic  Engineering)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและ
ลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและ
แรงดันท้ังไฟฟ้าตรงและสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบแอนาลอกและ
ดิจิทัล การวัดก าลังตัวประกอบก าลัง พลังงาน ความต้านทาน ความ
เหน่ียวน า ความเก็บประจุ การวัดทางความถี่และทางเวลา สัญญาณ
รบกวน ทรานสดิวเซอร์ เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมและออสซิโลสโคป 
 
527302 วิศวกรรมสายอากาศ           4(4-0-8) 
 (Antenna Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 การกระจายคลื่นในชั้นบรรยากาศต่างๆ นิยามและทฤษฎี
พื้นฐาน หลักของปัญหาการแผ่พลังงาน แหล่งก าเนิดแบบไอโซทรอปิก 
แบบรูปการแผ่ของสนามและก าลัง  สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย 
อิมพีแดนซ์ของการแผ่พลังงาน โพลาไรเซชั่นของคลื่น การแผ่พลังงาน
จากองค์ประกอบกระแส คุณสมบัติการแผ่พลังงานของสายอากาศชนิด
เส้นลวด สายอากาศแถวล าดับเชิงเส้น สายอากาศยากิอุดะ สายอากาศ
รายคาบล็อก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ สายอากาศไมโครสตรปิ การจ าลอง
แบบและการวัดสายอากาศ 
 
527303  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย          4(4-0-8) 
 (Data Communications and Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 บทน าการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรม
เครือข่ายแบบชั้น โปรโตคอลการส่ือสารข้อมูล แบบจ าลองการหน่วง
เวลาในเครือข่ายข้อมูล การสื่อสารด้วยการเข้าถึงหลายทาง การควบคุม
การส่งข้อมูล การก าหนดเส้นทางส่งข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล 
 
527305 วิศวกรรมไมโครเวฟ           4(4-0-8) 
 (Microwave Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีสายส่ง
สัญญาณ เอส-พารามิเตอร์ สมิตธ์ชาร์ต การแมตช์อิมพีแดนซ์ ท่อน า
คลื่น วงจรเรโซเนเตอร์ และวงจรกรองส าหรับไมโครเวฟ การวิเคราะห์
วงจรไมโครเวฟ ตัวแบ่งก าลัง  คัปเปลอร์แบบมีทิศทาง การวัดและการ
ประยุกต์ใช้งานย่านไมโครเวฟ 
 
527308 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1         1(0-3-0) 
 (Telecommunication Engineering Laboratory I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

475 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น การใช้
งานและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ วัดต่างๆ การวัดคุณสมบัติของ
สายส่ง การใช้งานเซอร์วิสมอนิเตอร์ การวัดพารามิเตอร์ท่ีส าคัญของ
เครื่องวิทยุสื่อสาร  ศึกษาการมอดูเลตท้ังแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล  
เช่นการมอดูเลตแบบเอเอ็ม เอสเอสบี พีซีเอ็ม พีพีเอ็ม เป็นต้น 
 
527309 ระบบควบคุม           4(4-0-8) 
 (Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ หรือ  
  527204 สัญญาณและระบบ 
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบวง
เปิดและวงปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  โลกัสราก 
แผนภาพโบด  แผนภาพไนควิสต์  เสถียรภาพของระบบ     
 
527311 หลักการสื่อสาร 4(4-0-8) 
 (Principles of Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527204 สัญญาณและระบบ  
 สัญญาณและระบบเบื้องต้น สเปกตรัมของสัญญาณและการ
ประยุกต์ของอนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ การมอดูเลตเชิง
แอนะลอก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม 
สัญญาณรบกวนในระบบสื่อสารเชิงแอนะลอก การมอดูเลตสัญญาณไบ
นารีแถบฐาน ทฤษฎีการชักตัวอย่างและการควอนไตซ์  การมอดูเลต
พัลส์เชิงแอนะลอก พัลส์โค๊ดมอดูเลชัน เดลตามอดูเลชัน การมัลติเพล็กซ์ 
การมัลติเพล็กซ์ทางเวลา สายส่ง การแพร่คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ไมโคเวฟ
และการสื่อสารผ่านดาวเทียม และการสื่อสารเชิงแสงเบื้องต้น 
 
527314 การสื่อสารดิจิทัล                4(4-0-8) 
 (Digital Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 

 ทบทวนทฤษฎี การสุ่ มตั วอย่ าง ความ น่าจะเป็ นและ
กระบวนการสุ่ม การเข้ารหัสสายสัญญาณและการจัดรูปร่างพัลส์ การ
ตรวจจับสัญญาณ เทคนิคการมอดูเลตชันแบบดิจิตอล การวิเคราะห์
สมรรถนะ แนะน าทฤษฎีข่าวสาร การเข้ารหัสแหล่งก าเนิดสัญญาณ 
การเข้ารหัสช่องสัญญาณ 
 
527316  การสื่อสารเชิงแสง           4(4-0-8) 
 (Optical Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 เงื่อนไขการแพร่กระจายและการน าคลื่นของไดอิเล็กทริกซ์
ทรงกระบอก โครงสร้างและประเภทของสายใยแสง พารามิเตอร์ของ
สายใยแสง การผลิตสายใยแสง ประเภทของสายเคเบิลใยแสง การ
เสื่อมสภาพของสัญญาณภายในสายใยแสง แหล่งก าเนิดแสง เทคนิค
การมอดูเลต การดีเทคเชิงแสง เครื่องรับเชิงแสง อุปกรณ์ทวนและขยาย
สัญญาณ  เชิงแสง อุปกรณ์ เชิงแสง การค านวณงบประมาณการ
เชื่อมต่อ 
 
527317  วิชาการโทรศัพท์ดิจิทัล          4(4-0-8) 
 (Digital Telephony) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 บทน าวิชาการโทรศัพท์ดิจิทัล หลักการและโครงสร้าง
เครือข่ายโทรศัพท์หลักมูล หลักการและโครงสร้างเครือข่ายโทรศัพท์ไอ
พี การแปลงเสียงเป็นเชิงเลข การส่งผ่านและการมัลติเพลกซ์ดิจิทัล การ
สวิตซ์ดิจิทัล ระบบการสัญญาณ การพยากรณ์และวิเคราะห์ทราฟฟิก 
 
527402  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2       1(0-3-0) 
 (Telecommunication Engineering Laboratory II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้งานอุปกรณ์วัดขั้นสูง เช่น การวัดและการใช้งาน
อุปกรณ์ย่านความถี่ไมโครเวฟ การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลเครือข่าย 
เช่น เราเตอร์ สวิตช์ การทดลองเครือข่ายประเภทต่างๆ เช่น เครือข่าย
อีเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่นเสมือน เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย เครือข่าย
วงกว้าง การวัดและวิเคราะห์แบบรูปการแผ่พลังงานสายอากาศชนิดต่างๆ 
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 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง  อันดับสูงกว่าหน่ึง   
และการหาผลเฉลย  อนุกรมฟูริเยร์  และการแปลงฟูริเยร์  การแปลง
ลาปลาซ  ความน่าจะเป็นและฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจง
สะสมและฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น  กระบวนการเชิงสุ่ม 
กระบวนการเชิงสุ่มแบบหยุดน่ิงและทฤษฏีเออกอร์ดิก 
 
527212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม        4(4-0-8) 
 และอิเล็กทรอนิกส์ 2  
 (Mathematics for Telecommunication and 
 Electronic Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน  :  103105 แคลคูลัส 3 
 ปริภูมิเวกเตอร์  ปริภูมิย่อย  มูลฐานและมิติ  การหาผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงเส้น  ผลการแปลงแบบเชิงเส้น  ระบบไอเกน  
ฟังก์ชันของเมตริกซ์จัตุรัส  การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อน  ฟังก์ชันแอนา
ลิติก  ทฤษฎีอินทิกรัลของโคชี  ทฤษฎีของค่าเรซิดิว  ล าดับ และ
อนุกรม  การส่งคงรูป 
 
527213  การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับ          4(4-0-8) 
 วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์  
 (Instruments and Measurements for 
 Telecommunication and Electronic  Engineering)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและ
ลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและ
แรงดันท้ังไฟฟ้าตรงและสลับโดยใช้เคร่ืองมือวัดแบบแอนาลอกและ
ดิจิทัล การวัดก าลังตัวประกอบก าลัง พลังงาน ความต้านทาน ความ
เหน่ียวน า ความเก็บประจุ การวัดทางความถ่ีและทางเวลา สัญญาณ
รบกวน ทรานสดิวเซอร์ เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมและออสซิโลสโคป 
 
527302 วิศวกรรมสายอากาศ           4(4-0-8) 
 (Antenna Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 การกระจายคลื่นในชั้นบรรยากาศต่างๆ นิยามและทฤษฎี
พื้นฐาน หลักของปัญหาการแผ่พลังงาน แหล่งก าเนิดแบบไอโซทรอปิก 
แบบรูปการแผ่ของสนามและก าลัง  สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย 
อิมพีแดนซ์ของการแผ่พลังงาน โพลาไรเซชั่นของคลื่น การแผ่พลังงาน
จากองค์ประกอบกระแส คุณสมบัติการแผ่พลังงานของสายอากาศชนิด
เส้นลวด สายอากาศแถวล าดับเชิงเส้น สายอากาศยากิอุดะ สายอากาศ
รายคาบล็อก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ สายอากาศไมโครสตรปิ การจ าลอง
แบบและการวัดสายอากาศ 
 
527303  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย          4(4-0-8) 
 (Data Communications and Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 บทน าการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรม
เครือข่ายแบบช้ัน โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล แบบจ าลองการหน่วง
เวลาในเครือข่ายข้อมูล การสื่อสารด้วยการเข้าถึงหลายทาง การควบคุม
การส่งข้อมูล การก าหนดเส้นทางส่งข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล 
 
527305 วิศวกรรมไมโครเวฟ           4(4-0-8) 
 (Microwave Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีสายส่ง
สัญญาณ เอส-พารามิเตอร์ สมิตธ์ชาร์ต การแมตช์อิมพีแดนซ์ ท่อน า
คลื่น วงจรเรโซเนเตอร์ และวงจรกรองส าหรับไมโครเวฟ การวิเคราะห์
วงจรไมโครเวฟ ตัวแบ่งก าลัง  คัปเปลอร์แบบมีทิศทาง การวัดและการ
ประยุกต์ใช้งานย่านไมโครเวฟ 
 
527308 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1         1(0-3-0) 
 (Telecommunication Engineering Laboratory I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น การใช้
งานและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ วัดต่างๆ การวัดคุณสมบัติของ
สายส่ง การใช้งานเซอร์วิสมอนิเตอร์ การวัดพารามิเตอร์ท่ีส าคัญของ
เครื่องวิทยุสื่อสาร  ศึกษาการมอดูเลตท้ังแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล  
เช่นการมอดูเลตแบบเอเอ็ม เอสเอสบี พีซีเอ็ม พีพีเอ็ม เป็นต้น 
 
527309 ระบบควบคุม           4(4-0-8) 
 (Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ หรือ  
  527204 สัญญาณและระบบ 
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบวง
เปิดและวงปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  โลกัสราก 
แผนภาพโบด  แผนภาพไนควิสต์  เสถียรภาพของระบบ     
 
527311 หลักการสื่อสาร 4(4-0-8) 
 (Principles of Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527204 สัญญาณและระบบ  
 สัญญาณและระบบเบื้องต้น สเปกตรัมของสัญญาณและการ
ประยุกต์ของอนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ การมอดูเลตเชิง
แอนะลอก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม 
สัญญาณรบกวนในระบบสื่อสารเชิงแอนะลอก การมอดูเลตสัญญาณไบ
นารีแถบฐาน ทฤษฎีการชักตัวอย่างและการควอนไตซ์  การมอดูเลต
พัลส์เชิงแอนะลอก พัลส์โค๊ดมอดูเลชัน เดลตามอดูเลชัน การมัลติเพล็กซ์ 
การมัลติเพล็กซ์ทางเวลา สายส่ง การแพร่คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ไมโคเวฟ
และการสื่อสารผ่านดาวเทียม และการสื่อสารเชิงแสงเบื้องต้น 
 
527314 การสื่อสารดิจิทัล                4(4-0-8) 
 (Digital Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 

 ทบทวนทฤษฎี การสุ่ มตั วอย่ าง ความ น่าจะเป็ นและ
กระบวนการสุ่ม การเข้ารหัสสายสัญญาณและการจัดรูปร่างพัลส์ การ
ตรวจจับสัญญาณ เทคนิคการมอดูเลตชันแบบดิจิตอล การวิเคราะห์
สมรรถนะ แนะน าทฤษฎีข่าวสาร การเข้ารหัสแหล่งก าเนิดสัญญาณ 
การเข้ารหัสช่องสัญญาณ 
 
527316  การสื่อสารเชิงแสง           4(4-0-8) 
 (Optical Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 เงื่อนไขการแพร่กระจายและการน าคลื่นของไดอิเล็กทริกซ์
ทรงกระบอก โครงสร้างและประเภทของสายใยแสง พารามิเตอร์ของ
สายใยแสง การผลิตสายใยแสง ประเภทของสายเคเบิลใยแสง การ
เส่ือมสภาพของสัญญาณภายในสายใยแสง แหล่งก าเนิดแสง เทคนิค
การมอดูเลต การดีเทคเชิงแสง เครื่องรับเชิงแสง อุปกรณ์ทวนและขยาย
สัญญาณ  เชิงแสง อุปกรณ์ เชิงแสง การค านวณงบประมาณการ
เชื่อมต่อ 
 
527317  วิชาการโทรศัพท์ดิจิทัล          4(4-0-8) 
 (Digital Telephony) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 บทน าวิชาการโทรศัพท์ดิจิ ทัล หลักการและโครงสร้าง
เครือข่ายโทรศัพท์หลักมูล หลักการและโครงสร้างเครือข่ายโทรศัพท์ไอ
พี การแปลงเสียงเป็นเชิงเลข การส่งผ่านและการมัลติเพลกซ์ดิจิทัล การ
สวิตซ์ดิจิทัล ระบบการสัญญาณ การพยากรณ์และวิเคราะห์ทราฟฟิก 
 
527402  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2       1(0-3-0) 
 (Telecommunication Engineering Laboratory II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้งานอุปกรณ์วัดขั้นสูง เช่น การวัดและการใช้งาน
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 
 การวัดปริม าณ พื้ น ฐานทางวิ ศ วก รรม โท รคมนาคม 
ความคลาดเคลื่อน ความละเอียด ความไว การวัดแรงดัน การวัดกระแส  
การวัดความต้นทาน การวัดความถี่และเฟส การวัดก าลัง การวัด
สเปกตรัม การวัดความเข้มสนามไฟฟ้า การวัดคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
และได อิเล็กตริกของสสาร 
 
527412  หลักการระบบสื่อสารไร้สาย          4(4-0-8) 
 (Principle of Wireless Communication Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 บทน าระบบสื่อสารไร้สาย การแพร่กระจายคลื่น การสูญเสีย
เชิงวิถี สัญญาณเฟด ช่องสัญญาณในระบบสื่อสารไร้สาย แบบจ าลอง
ช่องสัญญาณ สัญญาณแทรกสอด เทคนิคการลดสัญญาณแทรกสอด 
การเข้าถึงหลายทาง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ระบบสื่อสารไร้สายใน
ปัจจุบันและอนาคต เช่น WiFi, WiMAX, LTE, 4G เป็นต้น 
 
527413  การสื่อสารดาวเทียม           4(4-0-8) 
 (Satellite Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 องค์ประกอบของการสื่อสารดาวเทียม วงโคจรและค าจ ากัด
ความของดาวเทียมสื่อสาร สถานีภาคพื้นดิน การวิเคราะห์การเชื่อมต่อ
กับดาวเทียม การติดต่อด้วยวิธีแบ่งช่องสัญญาณด้วยการแบ่งความถี่ 
(เอฟดีเอ็มเอ) การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีแบ่งช่องสัญญาณด้วยการแบ่ง
เวลา (ทีดีเอ็มเอ) การแบ่งสรรการติดต่อตามความต้องการท่ีมีเข้ามา
และการแปลงสัญญาณค าพูดเป็นระบบดิจิทัล การติดต่อส่งข้อมูลให้กับ
ดาวเทียมแบบเป็นแพ็กเกต การมอดูเลตแบบดิจิทัล ซิงโครไนส์เวลา
ส าหรับคลื่นพาหะและสัญลักษณ์  เครือข่ายปลายทางชนิดอะเพอเจอร์
ท่ีเล็กมาก (วีแสท) เครือข่ายดาวเทียมชนิดเคลื่อนท่ี ระบบสายอากาศ
ของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) 
 
527414  หลักการระบบเรดาร์           4(4-0-8) 
 (Principle of RADAR Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเรดาร์ องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการออกแบบระบบเรดาร์ ทฤษฎีการดีเทกต์
สัญญาณ การติดตาม การประมวลผลสัญญาณและข้อมูล การออกแบบ
ลักษณะของรูปคลื่นท่ีใช้งาน การแผ่คลื่นในระบบเรดาร์ ชั้นบรรยากาศ
ท่ีมีผลต่อระบบเรดาร์ เรดาร์แบบต่าง ๆ  และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
527418  เครือข่ายโทรคมนาคม          4(4-0-8) 
 (Telecommunication Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 527303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
 สถาปัตยกรรม และมาตรฐานเครือข่ายโทรคมนาคม เช่น 
มาตรฐานตระกูล IEEE 802 เครือข่ายโทรคมนาคมในปัจจุบันและ
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 การมอดูเลตสัญญาณภาพ การสังเคราะห์ความถี่  ระบบของ
เครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น ระบบ
เอเอ็มสเตอริโอ ระบบดิจิทัลเอฟเอ็ม ระบบเฮชดีทีวี                 ระบบ
การบันทึกและเรียกดูภาพวิดิโอ รวมท้ังระบบสถานีกระจายสัญญาณ 
 
527420  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ           4(4-0-8) 
 (Radio Wave Propagation) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ทบทวนสมการคลื่น คลื่นระนาบ คุณสมบัติของตัวกลาง เช่น 
อากาศว่าง ไดอิเล็กตริกและตัวน า อิมพีแดนซ์ของคลื่น การสะท้อนของ
คลื่นระนาบ คลื่นน่ิง อิมพีแดนซ์ของคลื่นน่ิง การหักเหของคลื่น การ
แพร่กระจายคลื่นดิน การแพร่กระจายคลื่นฟ้า และการแพร่กระจาย
คลื่นอวกาศท่ีอยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ การแพร่กระจายคลื่น
แบบกระจัดกระจายในชั้นโทรโพสเฟียร์ ระบบถ่ายทอดสัญญาณ
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ไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียมและในอวกาศ เรดาร์  การ
แพร่กระจายคลื่นผ่านตัวกลางท่ีเป็นน้ าทะเล ท่อบรรยากาศ และ
ตัวกลางท่ีมีการหักเหไม่คงตัว ฟาสต์เฟดดิ้งแถบความถี่แคบและฟาสต์
เฟดดิ้งแถบความถี่กว้าง การแพร่กระจายคลื่นเซลลูลาร์ 
 
527421 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่          4(4-0-8) 
 (Mobile Telephone Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสัญญาณรบกวนและสัญญาณแทรก
สอด การส่งข้อมูลและสัญญาณ การส่งต่อและการเสียการติดต่อ  การ
เข้าถึงข้อมูลแบบหลายทาง การใช้ความถี่ซ้ า สถาปัตยกรรมของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบันและอนาคต การวัดและวิเคราะห์สัญญาณ
ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 
527422 วงจรข่ายสื่อสารและสายส่งสัญญาณ          4(4-0-8) 
 (Communication Networks and Transmission Lines) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ทฤษฎีระบบข่ายวงจร วิเคราะห์และออกแบบวงจรสมมูล 1 
พอร์ต 2 พอร์ต วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมและแบบขนาน วงจรเร
โซแนนซ์แบบพหุคูณ วงจรกรองคล่ืน  การแปลงอิมพีแดนซ์และการแม
ตช์วงจร การน าเอาทฤษฎีวงจรมาใช้กับสายส่งสัญญาณ สายโทรศัพท์ 
การใช้สายส่งสัญญาณเพื่อแมตช์อิมพีแดนซ์ 
 
527423 ระบบแพร่สัญญาณ           4(4-0-8) 
 (Broadcast Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 ส่วนประกอบท่ีส าคัญในระบบกระจายเสียงและระบบแพร่
ภาพ การเข้ารหัสสัญญาณเสียง  การเข้ารหัสสัญญาณภาพ การมอดูเล
ชัน การขยายก าลังวิทยุ สายส่งสัญญาณ สายอากาศ ปัญหาและอุป
สรรค์ในระบบแพร่สัญญาณ  บทน าการแพร่สัญญาณเชิงดิจิ ทัล 
มาตรฐานการกระจายเสียงและการแพร่ภาพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

527424 ระบบสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ          4(4-0-8) 
 (Communication Systems for ITS) 
วิชาบังคับก่อน : 527302 วิศวกรรมสายอากาศ หรือ  
         527308 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 
 มาตรฐานระบบสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ การ
สื่อสารระยะใกล้ ระบบสื่อสารส าหรับการสื่อสารระหว่างยานยนต์กับ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสื่อสารส าหรับการส่ือสารระหว่างยานยนต์กับ
ยานยนต์ สายอากาศส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ ความปลอดภัยของ
เครือข่ายการสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ 
 
527425   เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ก าหนดการสื่อสารวิทยุ 4(4-0-8) 
 (Software Defined Radio Communication 
 Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 527204 สัญญาณและระบบ หรือ  
         527311 หลักการสื่อสาร 
 ระบบสื่อสารดิจิทัล ระบบสื่อสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ การ
รับรู้สเปกตรัมสัญญาณวิทยุ วงจรเครื่องรับแบบแอนาลอก วงจร
เครื่องส่งแบบดิจิทัล วงจรเครื่องรับแบบดิจิทัล ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
เบื้องต้นส าหรับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ก าหนดระบบสื่อสาร ซอฟต์แวร์
ควบคุมสัญญาณวิทยุ  การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของ
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ก าหนดระบบสื่อสารเบื้องต้น  
 
527426 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร                     4(4-0-8) 
 (Communication Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 438203 อิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
          539210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 
 ระบบสื่อสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุและไมโครเวฟ สัญญาณ
รบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเรโซแนนซ์และวงจรการแมตช์ 
วงจรขยายสัญญาณความถี่วิทยุ วงจรกรองความถี่  ความเพี้ยนใน
วงจรขยายสัญญาณ ความเพี้ยนจากการมอดูเลตระหว่างกันของ
วงจรขยาย มิกเซอร์ การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ เฟสล็อกลูป การ
สังเคราะห์ความถี่ วงจรก าเนิดความถี่ 
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527411 อุปกรณ์วัดทางโทรคมนาคม             4(4-0-8) 
 (Telecommunication Instrumentations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวัดปริม าณ พื้ น ฐานทางวิ ศ วก รรม โท รคมนาคม 
ความคลาดเคลื่อน ความละเอียด ความไว การวัดแรงดัน การวัดกระแส  
การวัดความต้นทาน การวัดความถี่และเฟส การวัดก าลัง การวัด
สเปกตรัม การวัดความเข้มสนามไฟฟ้า การวัดคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
และได อิเล็กตริกของสสาร 
 
527412  หลักการระบบสื่อสารไร้สาย          4(4-0-8) 
 (Principle of Wireless Communication Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 บทน าระบบสื่อสารไร้สาย การแพร่กระจายคลื่น การสูญเสีย
เชิงวิถี สัญญาณเฟด ช่องสัญญาณในระบบส่ือสารไร้สาย แบบจ าลอง
ช่องสัญญาณ สัญญาณแทรกสอด เทคนิคการลดสัญญาณแทรกสอด 
การเข้าถึงหลายทาง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ระบบสื่อสารไร้สายใน
ปัจจุบันและอนาคต เช่น WiFi, WiMAX, LTE, 4G เป็นต้น 
 
527413  การสื่อสารดาวเทียม           4(4-0-8) 
 (Satellite Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 องค์ประกอบของการสื่อสารดาวเทียม วงโคจรและค าจ ากัด
ความของดาวเทียมสื่อสาร สถานีภาคพื้นดิน การวิเคราะห์การเชื่อมต่อ
กับดาวเทียม การติดต่อด้วยวิธีแบ่งช่องสัญญาณด้วยการแบ่งความถี่ 
(เอฟดีเอ็มเอ) การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีแบ่งช่องสัญญาณด้วยการแบ่ง
เวลา (ทีดีเอ็มเอ) การแบ่งสรรการติดต่อตามความต้องการท่ีมีเข้ามา
และการแปลงสัญญาณค าพูดเป็นระบบดิจิทัล การติดต่อส่งข้อมูลให้กับ
ดาวเทียมแบบเป็นแพ็กเกต การมอดูเลตแบบดิจิทัล ซิงโครไนส์เวลา
ส าหรับคลื่นพาหะและสัญลักษณ์  เครือข่ายปลายทางชนิดอะเพอเจอร์
ท่ีเล็กมาก (วีแสท) เครือข่ายดาวเทียมชนิดเคล่ือนท่ี ระบบสายอากาศ
ของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) 
 
527414  หลักการระบบเรดาร์           4(4-0-8) 
 (Principle of RADAR Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเรดาร์ องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการออกแบบระบบเรดาร์ ทฤษฎีการดีเทกต์
สัญญาณ การติดตาม การประมวลผลสัญญาณและข้อมูล การออกแบบ
ลักษณะของรูปคลื่นท่ีใช้งาน การแผ่คลื่นในระบบเรดาร์ ชั้นบรรยากาศ
ท่ีมีผลต่อระบบเรดาร์ เรดาร์แบบต่าง ๆ  และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
527418  เครือข่ายโทรคมนาคม          4(4-0-8) 
 (Telecommunication Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 527303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
 สถาปัตยกรรม และมาตรฐานเครือข่ายโทรคมนาคม เช่น 
มาตรฐานตระกูล IEEE 802 เครือข่ายโทรคมนาคมในปัจจุบันและ
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 การมอดูเลตสัญญาณภาพ การสังเคราะห์ความถี่  ระบบของ
เครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น ระบบ
เอเอ็มสเตอริโอ ระบบดิจิทัลเอฟเอ็ม ระบบเฮชดีทีวี                 ระบบ
การบันทึกและเรียกดูภาพวิดิโอ รวมท้ังระบบสถานีกระจายสัญญาณ 
 
527420  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ           4(4-0-8) 
 (Radio Wave Propagation) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ทบทวนสมการคลื่น คลื่นระนาบ คุณสมบัติของตัวกลาง เช่น 
อากาศว่าง ไดอิเล็กตริกและตัวน า อิมพีแดนซ์ของคลื่น การสะท้อนของ
คลื่นระนาบ คลื่นน่ิง อิมพีแดนซ์ของคลื่นน่ิง การหักเหของคลื่น การ
แพร่กระจายคลื่นดิน การแพร่กระจายคลื่นฟ้า และการแพร่กระจาย
คลื่นอวกาศท่ีอยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ การแพร่กระจายคลื่น
แบบกระจัดกระจายในชั้นโทรโพสเฟียร์ ระบบถ่ายทอดสัญญาณ
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ไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียมและในอวกาศ เรดาร์ การ
แพร่กระจายคลื่นผ่านตัวกลางท่ีเป็นน้ าทะเล ท่อบรรยากาศ และ
ตัวกลางท่ีมีการหักเหไม่คงตัว ฟาสต์เฟดดิ้งแถบความถี่แคบและฟาสต์
เฟดดิ้งแถบความถี่กว้าง การแพร่กระจายคลื่นเซลลูลาร์ 
 
527421 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่          4(4-0-8) 
 (Mobile Telephone Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสัญญาณรบกวนและสัญญาณแทรก
สอด การส่งข้อมูลและสัญญาณ การส่งต่อและการเสียการติดต่อ  การ
เข้าถึงข้อมูลแบบหลายทาง การใช้ความถี่ซ้ า สถาปัตยกรรมของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบันและอนาคต การวัดและวิเคราะห์สัญญาณ
ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 
527422 วงจรข่ายสื่อสารและสายส่งสัญญาณ          4(4-0-8) 
 (Communication Networks and Transmission Lines) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ทฤษฎีระบบข่ายวงจร วิเคราะห์และออกแบบวงจรสมมูล 1 
พอร์ต 2 พอร์ต วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมและแบบขนาน วงจรเร
โซแนนซ์แบบพหุคูณ วงจรกรองคล่ืน  การแปลงอิมพีแดนซ์และการแม
ตช์วงจร การน าเอาทฤษฎีวงจรมาใช้กับสายส่งสัญญาณ สายโทรศัพท์ 
การใช้สายส่งสัญญาณเพื่อแมตช์อิมพีแดนซ์ 
 
527423 ระบบแพร่สัญญาณ           4(4-0-8) 
 (Broadcast Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร 
 ส่วนประกอบท่ีส าคัญในระบบกระจายเสียงและระบบแพร่
ภาพ การเข้ารหัสสัญญาณเสียง  การเข้ารหัสสัญญาณภาพ การมอดูเล
ชัน การขยายก าลังวิทยุ สายส่งสัญญาณ สายอากาศ ปัญหาและอุป
สรรค์ในระบบแพร่ สัญญาณ  บทน าการแพร่สัญญาณเชิงดิจิ ทัล 
มาตรฐานการกระจายเสียงและการแพร่ภาพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

527424 ระบบสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ          4(4-0-8) 
 (Communication Systems for ITS) 
วิชาบังคับก่อน : 527302 วิศวกรรมสายอากาศ หรือ  
         527308 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 
 มาตรฐานระบบส่ือสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ การ
สื่อสารระยะใกล้ ระบบสื่อสารส าหรับการสื่อสารระหว่างยานยนต์กับ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบส่ือสารส าหรับการส่ือสารระหว่างยานยนต์กับ
ยานยนต์ สายอากาศส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ ความปลอดภัยของ
เครือข่ายการสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ 
 
527425   เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ก าหนดการสื่อสารวิทยุ 4(4-0-8) 
 (Software Defined Radio Communication 
 Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 527204 สัญญาณและระบบ หรือ  
         527311 หลักการสื่อสาร 
 ระบบสื่อสารดิจิทัล ระบบสื่อสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ การ
รับรู้สเปกตรัมสัญญาณวิทยุ วงจรเครื่องรับแบบแอนาลอก วงจร
เครื่องส่งแบบดิจิทัล วงจรเครื่องรับแบบดิจิทัล ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
เบื้องต้นส าหรับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ก าหนดระบบสื่อสาร ซอฟต์แวร์
ควบคุมสัญญาณวิทยุ  การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของ
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ก าหนดระบบสื่อสารเบื้องต้น  
 
527426 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร                     4(4-0-8) 
 (Communication Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 438203 อิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
          539210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 
 ระบบสื่อสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุและไมโครเวฟ สัญญาณ
รบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเรโซแนนซ์และวงจรการแมตช์ 
วงจรขยายสัญญาณความถี่วิทยุ วงจรกรองความถี่  ความเพี้ยนใน
วงจรขยายสัญญาณ ความเพี้ยนจากการมอดูเลตระหว่างกันของ
วงจรขยาย มิกเซอร์ การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ เฟสล็อกลูป การ
สังเคราะห์ความถี่ วงจรก าเนิดความถี่ 
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527435  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 1         4(4-0-8) 
 (Digital Signal Processing I) 
วิชาบังคับก่อน : 527204 สัญญาณและระบบ 
 สัญญาณและระบบชนิดไม่ต่อเน่ือง การแปลงฟู ริ เยร์
แบบดิสครีทไทม์  ขบวนการสุ่มสัญญาณ และปรากฎการณ์เคลือบแฝง  
การแปลงแซด  การแปลงดิสครีทฟูริเยร์และการแปลงฟาส์ทฟูริเยร์  
การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรตามเวลา  การสร้างระบบชนิดไม่
ต่อเนื่อง  การออกแบบดิจิทัลฟิลเตอร์ 
 
527436  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 2         4(4-0-8) 
 (Digital Signal Processing II) 
วิชาบังคับก่อน : 527435 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 1 
 ทบทวนหลักการพื้นฐานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  การ
ลดและก าจัดสัญญาณสะท้อนการบีบอัดและการเข้ารหัสสัญญาณเสียง
ท่ี ใช้ งานในระบบโทรคมนาคม  การเพิ่ มพู นความชัด เจนของ
สัญญาณเสียงและการลดสัญญาณรบกวน  ตัวกรองแบบอะแดปตีฟ  
การมอดูเลทแบบซิกมา-เดลตา 
 
527437 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลด้วย       4(4-0-8) 
 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
(Microprocessor Based Digital Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์  และ  
         527435 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 1 
 ระบบจ านวนโครงสร้างการประมวลผลและอัลกอริทึมท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ฮาร์ดแวร์ของไมโครโปรเซสเซอร์ส าหรับงานประมวลผล
สัญ ญ าณ   การพัฒ นาซอร์ฟแวร์   และการประยุกต์ ใช้ ในงาน
โทรคมนาคม 
 
527440  หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1  4(4-0-8) 
 (Advanced Topic in Telecommunication 
 Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมโทรคมนาคม 

527441 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2  4(4-0-8) 
 (Advanced Topic in Telecommunication 
 Engineering II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
527442  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1  4(2-4-4) 
 (Special Problem in Telecommunication 
 Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2  4(2-4-4) 
 (Special Problem in Telecommunication 
 Engineering II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527444  สัมมนา            4(0-8-4) 
 (Seminar) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในขณะน้ัน 
การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่างๆการฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนและ
การเขียนรายงาน 
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527490 เตรียมสหกิจศึกษา          1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
527491 สหกิจศึกษา 1         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึง
เป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสห
กิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบ 
 
527492 สหกิจศึกษา 2         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 527491 สหกิจศึกษา 1  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา1 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงาน
ท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา-สหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
527493 สหกิจศึกษา  3                    8 หน่วยกิต
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 527492 สหกิจศึกษา 2 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา 2 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงาน
ท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา-  สห
กิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
527494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม     9  หน่วยกิต 
 (Telecommunication Engineering Study Project) 
เง่ือนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่ง
ท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527499  โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม         4(0-8-4) 
 (Telecommunication Engineering Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบปากเปล่า 
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527435  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 1         4(4-0-8) 
 (Digital Signal Processing I) 
วิชาบังคับก่อน : 527204 สัญญาณและระบบ 
 สัญญาณและระบบชนิดไม่ต่อเน่ือง การแปลงฟู ริ เยร์
แบบดิสครีทไทม์  ขบวนการสุ่มสัญญาณ และปรากฎการณ์เคลือบแฝง  
การแปลงแซด  การแปลงดิสครีทฟูริเยร์และการแปลงฟาส์ทฟูริเยร์  
การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรตามเวลา  การสร้างระบบชนิดไม่
ต่อเนื่อง  การออกแบบดิจิทัลฟิลเตอร์ 
 
527436  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 2         4(4-0-8) 
 (Digital Signal Processing II) 
วิชาบังคับก่อน : 527435 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 1 
 ทบทวนหลักการพื้นฐานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  การ
ลดและก าจัดสัญญาณสะท้อนการบีบอัดและการเข้ารหัสสัญญาณเสียง
ท่ี ใช้ งานในระบบโทรคมนาคม  การเพิ่ มพู นความชัด เจนของ
สัญญาณเสียงและการลดสัญญาณรบกวน  ตัวกรองแบบอะแดปตีฟ  
การมอดูเลทแบบซิกมา-เดลตา 
 
527437 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลด้วย       4(4-0-8) 
 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
(Microprocessor Based Digital Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์  และ  
         527435 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 1 
 ระบบจ านวนโครงสร้างการประมวลผลและอัลกอริทึมท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ฮาร์ดแวร์ของไมโครโปรเซสเซอร์ส าหรับงานประมวลผล
สัญ ญ าณ   การพัฒ นาซอร์ฟแวร์   และการประยุกต์ ใช้ ในงาน
โทรคมนาคม 
 
527440  หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1  4(4-0-8) 
 (Advanced Topic in Telecommunication 
 Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมโทรคมนาคม 

527441 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2  4(4-0-8) 
 (Advanced Topic in Telecommunication 
 Engineering II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
527442  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1  4(2-4-4) 
 (Special Problem in Telecommunication 
 Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2  4(2-4-4) 
 (Special Problem in Telecommunication 
 Engineering II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527444  สัมมนา            4(0-8-4) 
 (Seminar) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในขณะน้ัน 
การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่างๆการฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนและ
การเขียนรายงาน 
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527490 เตรียมสหกิจศึกษา          1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
527491 สหกิจศึกษา 1         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึง
เป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสห
กิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบ 
 
527492 สหกิจศึกษา 2         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 527491 สหกิจศึกษา 1  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา1 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงาน
ท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา-สหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
527493 สหกิจศึกษา  3                    8 หน่วยกิต
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 527492 สหกิจศึกษา 2 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา 2 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงาน
ท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา-  สห
กิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
527494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม     9  หน่วยกิต 
 (Telecommunication Engineering Study Project) 
เง่ือนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่ง
ท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527499  โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม         4(0-8-4) 
 (Telecommunication Engineering Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบปากเปล่า 
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527610 คณิตศาสตร์ขั นสูงส าหรับ         4(4-0-12) 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 (Advanced Mathematics for Telecommunication 
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 สนาม ระบบพิกัด และการกระท าของเวกเตอร์ เวกเตอร์
แคลคูลัส การวิเคราะห์ฟูเรียร์และการแปลง ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์
และวงจรกรอง ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่มกระบวนการเฟ้นสุ่ม
  
527613  ทฤษฎีวงจรกรองแบบปรับตัว        4(4-0-12) 
 (Adaptive Filter Theory) 
วิชาบั งคับก่อน  : 527610 คณิ ตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคม 
 กระบวนการท่ีไม่แปรตามเวลาและแบบจ าลอง วงจรกรอง
วีนเนอร์  การท านายแบบเชิงเส้น วงจรกรองคาลมานแอลเอ็มเอสและ
อาร์แอลเอสอัลกอริธึม วงจรกรองแบบปรับตัวท่ีไม่เป็นเชิงเส้น การติดตาม
ระบบท่ีแปรตามเวลา การดีคอนโวลูชันแบบบอด การประยุกต์ใช้งาน  
เช่น วงจรปรับเท่า และวงจรก าจัดเสียงสะท้อน 
 
527614 กระบวนการเฟ้นสุ่ม          4(4-0-12) 
 (Stochastic Processes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 เน้ือหาวิชาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับ
กระบวนการเฟ้นสุ่ม ซ่ึงประกอบด้วย ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 
กระบวนการเฟ้นสุ่ม การเดินสุ่ม และการประยุกต์ใช้งานขั้นพื้นฐาน 
การแทนเชิงสเปกตรัม และการประมาณค่าเชิงสเปกตรัม การประมาณ
ค่าแบบก าลังสองเฉลี่ย และเอนโทรปี ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับกระบวนการ
เริ่มต้นใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย ทฤษฎีการเริ่มต้นใหม่ การประยุกต์ใช้งาน
ขั้นพื้นฐาน กระบวนการรีเจเนอเรทีฟ กระบวนการปัวส์ซอง กระบวนการ
มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย และกระบวนการ กึ่งมาร์คอฟ 
  

527615 ระเบียบวิธีค านวณแม่เหล็กไฟฟ้า       4(4-0-12) 
 (Electromagnetic Computational Methods) 
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง  
 ระเบียบวิธีผลรวมและผลต่างส าหรับการกระจัดกระจายของ
สนามจากทรงกระบอกที่มีความยาวอนันต์ อัลกอริธึมส าหรับหาค าตอบ
ของสมการของระบบเชิงเส้น กระบวนการแบบไม่ต่อเนื่อง เช่น ฟังก์ชัน
ฐาน/ทดสอบและการลู่เข้า การสร้างสมการอินทิกรัลเชิงผิว การ
แก้ปัญหาโครงสร้างสามมิติด้วยวิธีสมมาตรเชิงแปลงและเชิงหมุน 
ระเบียบวิธีสมการอินทิกรัลส าหรับโครงสร้างสามมิติ การสร้างสมการ
ผลต่างเชิงความถี่ส าหรับปัญหาสามมิติแบบเปิด ระเบียบวิธีผลต่าง
สืบเนื่องบนเมชต้ังฉาก 
 
527616 ทฤษฎีสารสนเทศ         4(4-0-12) 
 (Electromagnetic Computational Methods) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความน่าจะเป็นและเอนโทรปี  ทฤษฎีบทการเข้ ารหัส
แหล่งก าเนิด รหัสสัญลักษณ์ รหัสต่อเนื่อง การสื่อสารผ่านช่องสัญญาณ
ท่ีถูกรบกวน ทฤษฎีบทการเข้ารหัสช่องสัญญาณท่ีถูกรบกวน รหัสแก้ไข
ความผิดพลาด ช่องสัญญาณแบบมีข้อจ ากัดท่ีไม่ถูกรบกวน รหัส
ตรวจสอบพาริตีความหนาแน่นต่ า รหัสคอนโวลูชันและเทอร์โบ 
 
527617 ทฤษฎีเข้ารหัส          4(4-0-12) 
 (Coding Theory) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รหัสแก้ความผิดพลาด รหัสพีชคณิต รหัสเชิงเส้น รหัสเวียน 
รหัสบีซีเอช รหัสคอนโวลูชัน รหัสเลขคณิต วิธีการถอดรหัส 
 
527618 การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์         4(4-0-12) 
 (Fourier Transforms and Applications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีบทของฟูเรียร์ คอนโวลูชัน การแปลงฟูเรียร์ส าหรับ
ฟังก์ชันต่าง ๆ การแปลงฟูเรียร์เร็ว  การแปลงแบบอื่น ๆ การประยุกต์ใช้
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ในวงจรข่ายไฟฟ้า การชักตัวอย่าง สายอากาศ รูปคลื่นรบกวน แสงที่ใช้
การแปลงฟูเรียร์ 
 
527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั นสูง         4(4-0-12) 
 (Advanced Electromagnetic Theory) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
 ทบทวนหลักการพื้นฐาน ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น 
สมการคลื่น คลื่นในสารท่ีเป็นไดอิเล็กตริกสมบูรณ์และท่ีมีการสูญเสีย 
การสะท้อนของคลื่น เงื่อนไขขอบเขตและหลักการของท่อน าคลื่น 
ทฤษฎีและหลักการท่ีใช้ในการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น 
ทฤษฎีเอกภาพ ทฤษฎีจินตภาพ หลักการสมมูล ทฤษฎีการเหน่ียวน า 
ฟังก์ชันของกรีน สมการอินทิกรัล และการสร้างผลเฉลย ฟังก์ชันคล่ืน
ระนาบ ฟังก์ชันคลื่นทรงกระบอก ฟังก์ชันคลื่นทรงกลม เทคนิคการ
รบกวนและการเปลี่ยนแปลง 
 
527623 การวัดสายอากาศ         4(4-0-12) 
 (Antenna Measurement) 
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 หลักการพื้นฐานของการวัดสายอากาศ การวัดสายอากาศ
สนามไกล การวัดประสิทธิภาพ ค่าชี้ทิศและอัตราขยาย การวัดโพลาไร
เซชั่น  เครื่องมือวัดสายอากาศ การวัดในห้องอนิ โคอิก  การวัด
สายอากาศขนาดเล็ก การวัดสนามใกล้แบบระนาบสี่เหลี่ยม การชดเชย
และคุณลักษณะของอุปกรณ์ในการทดสอบ 
 
527624 การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ      4(4-0-12) 
 (Microwave Circuit and System Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ทบทวนหลักพื้ นฐาน หลักการและเทคนิคของสายส่ ง
สัญญาณ การพิจารณาวงจรไมโครเวฟ ให้ใช้งานได้จริง  เครื่องมือแค็ด/
ซีเออี วงจรข่ายแบบพาสซีฟ การออกแบบวงจรขยายเชิงเส้นแบบแอกทีฟ 
การออกแบบวงจรขยายสัญญาณขนาดใหญ่แบบแอกทีฟ การพิจารณา
การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์ไมโครเวฟ ประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับระบบไมโครเวฟและการออกแบบเครื่องรับสัญญาณไมโครเวฟ   
การประดิษฐ์และการท าวงจรไมโครเวฟให้ใช้งานได้จริง เทคนิคการวัด
ทางไมโครเวฟ 
 
527625 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุขั นสูง       4(4-0-12) 
 (Advanced R.F. Circuit Designs) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักของการออกแบบวงจรสื่อสารความถี่วิทยุ การวิเคราะห์
และการออกแบบวงจรขยายก าลังแถบกว้างแบบไม่เป็นเชิงเส้น เทคนิค
การใช้พารามิเตอร์กระจัดกระจายส าหรับออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ
แบบแอกทีฟ เช่น วงจรขยาย วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรผสม
สัญญาณความถี่วิทยุ เทคนิคการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ วงจรรวม
ความถี่วิทยุ มูลฐานของการออกแบบวงจรความถี่วิทยุท่ีมีสัญญาณ
รบกวนต่ า การท าให้คุณสมบัติของวงจรออสซิลเลเตอร์และวงจรขยาย
เหมาะสมท่ีสุด ทฤษฎีสัญญาณรบกวน (สัญญาณรบกวนเชิงความร้อน
และเชิงเฟส) 
 
527626 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุขั นสูง        4(4-0-12) 
 (Advanced Radio Wave Propagation) 
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง  
 การกระจายคลื่นวิทยุโดยสังเขป รูปจ าลองการกระจายคลื่น 
ผลจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน 
การกระจัดกระจายและการกระจายในตัวกลางแบบแอนไอโซโทรปิก 
การกระจายคลื่นในตัวกลางชนิดต่างๆ เช่น บรรยากาศชั้นแอทโมสเฟียร์ 
ตัวกลางที่เกิดจากไอน้ าในรูปแบบต่างๆ  บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ 
พื้นดินและสภาพภูมิประเทศ การประยุกต์ใช้ในงานบริการด้าน
โทรคมนาคม เช่น การเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างสถานีภาคพื้นดินท่ีอยู่
กับท่ี การให้บริการสื่อสารดาวเทียมแบบอยู่กับท่ี และการสื่อสารแบบ
เคลื่อนท่ี การออกแบบระบบส่ือสารด้วยคลื่นวิทยุ การวิเคราะห์การ
กระจายคลื่นภายในตัวอาคาร  การกระจายคลื่นในเขตชนบทและเขตเมือง 
การกระจายคลื่นในระบบสื่อสารแบบรวงผึ้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
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527610 คณิตศาสตร์ขั นสูงส าหรับ         4(4-0-12) 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 (Advanced Mathematics for Telecommunication 
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 สนาม ระบบพิกัด และการกระท าของเวกเตอร์ เวกเตอร์
แคลคูลัส การวิเคราะห์ฟูเรียร์และการแปลง ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์
และวงจรกรอง ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่มกระบวนการเฟ้นสุ่ม
  
527613  ทฤษฎีวงจรกรองแบบปรับตัว        4(4-0-12) 
 (Adaptive Filter Theory) 
วิชาบั งคับก่อน  : 527610 คณิ ตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคม 
 กระบวนการท่ีไม่แปรตามเวลาและแบบจ าลอง วงจรกรอง
วีนเนอร์  การท านายแบบเชิงเส้น วงจรกรองคาลมานแอลเอ็มเอสและ
อาร์แอลเอสอัลกอริธึม วงจรกรองแบบปรับตัวท่ีไม่เป็นเชิงเส้น การติดตาม
ระบบท่ีแปรตามเวลา การดีคอนโวลูชันแบบบอด การประยุกต์ใช้งาน  
เช่น วงจรปรับเท่า และวงจรก าจัดเสียงสะท้อน 
 
527614 กระบวนการเฟ้นสุ่ม          4(4-0-12) 
 (Stochastic Processes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 เน้ือหาวิชาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับ
กระบวนการเฟ้นสุ่ม ซ่ึงประกอบด้วย ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 
กระบวนการเฟ้นสุ่ม การเดินสุ่ม และการประยุกต์ใช้งานขั้นพื้นฐาน 
การแทนเชิงสเปกตรัม และการประมาณค่าเชิงสเปกตรัม การประมาณ
ค่าแบบก าลังสองเฉลี่ย และเอนโทรปี ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับกระบวนการ
เริ่มต้นใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย ทฤษฎีการเริ่มต้นใหม่ การประยุกต์ใช้งาน
ขั้นพื้นฐาน กระบวนการรีเจเนอเรทีฟ กระบวนการปัวส์ซอง กระบวนการ
มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย และกระบวนการ กึ่งมาร์คอฟ 
  

527615 ระเบียบวิธีค านวณแม่เหล็กไฟฟ้า       4(4-0-12) 
 (Electromagnetic Computational Methods) 
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง  
 ระเบียบวิธีผลรวมและผลต่างส าหรับการกระจัดกระจายของ
สนามจากทรงกระบอกที่มีความยาวอนันต์ อัลกอริธึมส าหรับหาค าตอบ
ของสมการของระบบเชิงเส้น กระบวนการแบบไม่ต่อเนื่อง เช่น ฟังก์ชัน
ฐาน/ทดสอบและการลู่ เข้า การสร้างสมการอินทิกรัลเชิงผิว การ
แก้ปัญหาโครงสร้างสามมิติด้วยวิธีสมมาตรเชิงแปลงและเชิงหมุน 
ระเบียบวิธีสมการอินทิกรัลส าหรับโครงสร้างสามมิติ การสร้างสมการ
ผลต่างเชิงความถี่ส าหรับปัญหาสามมิติแบบเปิด ระเบียบวิธีผลต่าง
สืบเนื่องบนเมชต้ังฉาก 
 
527616 ทฤษฎีสารสนเทศ         4(4-0-12) 
 (Electromagnetic Computational Methods) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความน่าจะเป็นและเอนโทรปี  ทฤษฎีบทการเข้ ารหัส
แหล่งก าเนิด รหัสสัญลักษณ์ รหัสต่อเนื่อง การสื่อสารผ่านช่องสัญญาณ
ท่ีถูกรบกวน ทฤษฎีบทการเข้ารหัสช่องสัญญาณท่ีถูกรบกวน รหัสแก้ไข
ความผิดพลาด ช่องสัญญาณแบบมีข้อจ ากัดท่ีไม่ถูกรบกวน รหัส
ตรวจสอบพาริตีความหนาแน่นต่ า รหัสคอนโวลูชันและเทอร์โบ 
 
527617 ทฤษฎีเข้ารหัส          4(4-0-12) 
 (Coding Theory) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รหัสแก้ความผิดพลาด รหัสพีชคณิต รหัสเชิงเส้น รหัสเวียน 
รหัสบีซีเอช รหัสคอนโวลูชัน รหัสเลขคณิต วิธีการถอดรหัส 
 
527618 การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์         4(4-0-12) 
 (Fourier Transforms and Applications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีบทของฟูเรียร์ คอนโวลูชัน การแปลงฟูเรียร์ส าหรับ
ฟังก์ชันต่าง ๆ การแปลงฟูเรียร์เร็ว  การแปลงแบบอื่น ๆ การประยุกต์ใช้

481 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

ในวงจรข่ายไฟฟ้า การชักตัวอย่าง สายอากาศ รูปคลื่นรบกวน แสงที่ใช้
การแปลงฟูเรียร์ 
 
527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั นสูง         4(4-0-12) 
 (Advanced Electromagnetic Theory) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
 ทบทวนหลักการพื้นฐาน ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น 
สมการคลื่น คลื่นในสารท่ีเป็นไดอิเล็กตริกสมบูรณ์และท่ีมีการสูญเสีย 
การสะท้อนของคลื่น เงื่อนไขขอบเขตและหลักการของท่อน าคล่ืน 
ทฤษฎีและหลักการท่ีใช้ในการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น 
ทฤษฎีเอกภาพ ทฤษฎีจินตภาพ หลักการสมมูล ทฤษฎีการเหน่ียวน า 
ฟังก์ชันของกรีน สมการอินทิกรัล และการสร้างผลเฉลย ฟังก์ชันคล่ืน
ระนาบ ฟังก์ชันคลื่นทรงกระบอก ฟังก์ชันคลื่นทรงกลม เทคนิคการ
รบกวนและการเปลี่ยนแปลง 
 
527623 การวัดสายอากาศ         4(4-0-12) 
 (Antenna Measurement) 
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 หลักการพื้นฐานของการวัดสายอากาศ การวัดสายอากาศ
สนามไกล การวัดประสิทธิภาพ ค่าชี้ทิศและอัตราขยาย การวัดโพลาไร
เซชั่น  เครื่องมือวัดสายอากาศ การวัดในห้องอนิ โคอิก  การวัด
สายอากาศขนาดเล็ก การวัดสนามใกล้แบบระนาบสี่เหลี่ยม การชดเชย
และคุณลักษณะของอุปกรณ์ในการทดสอบ 
 
527624 การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ      4(4-0-12) 
 (Microwave Circuit and System Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ทบทวนหลักพื้ นฐาน หลักการและเทคนิคของสายส่ ง
สัญญาณ การพิจารณาวงจรไมโครเวฟ ให้ใช้งานได้จริง  เครื่องมือแค็ด/
ซีเออี วงจรข่ายแบบพาสซีฟ การออกแบบวงจรขยายเชิงเส้นแบบแอกทีฟ 
การออกแบบวงจรขยายสัญญาณขนาดใหญ่แบบแอกทีฟ การพิจารณา
การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์ไมโครเวฟ ประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับระบบไมโครเวฟและการออกแบบเครื่องรับสัญญาณไมโครเวฟ   
การประดิษฐ์และการท าวงจรไมโครเวฟให้ใช้งานได้จริง เทคนิคการวัด
ทางไมโครเวฟ 
 
527625 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุขั นสูง       4(4-0-12) 
 (Advanced R.F. Circuit Designs) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักของการออกแบบวงจรสื่อสารความถี่วิทยุ การวิเคราะห์
และการออกแบบวงจรขยายก าลังแถบกว้างแบบไม่เป็นเชิงเส้น เทคนิค
การใช้พารามิเตอร์กระจัดกระจายส าหรับออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
แบบแอกทีฟ เช่น วงจรขยาย วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรผสม
สัญญาณความถี่วิทยุ เทคนิคการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ วงจรรวม
ความถี่วิทยุ มูลฐานของการออกแบบวงจรความถี่วิทยุท่ีมีสัญญาณ
รบกวนต่ า การท าให้คุณสมบัติของวงจรออสซิลเลเตอร์และวงจรขยาย
เหมาะสมท่ีสุด ทฤษฎีสัญญาณรบกวน (สัญญาณรบกวนเชิงความร้อน
และเชิงเฟส) 
 
527626 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุขั นสูง        4(4-0-12) 
 (Advanced Radio Wave Propagation) 
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง  
 การกระจายคลื่นวิทยุโดยสังเขป รูปจ าลองการกระจายคลื่น 
ผลจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน 
การกระจัดกระจายและการกระจายในตัวกลางแบบแอนไอโซโทรปิก 
การกระจายคลื่นในตัวกลางชนิดต่างๆ เช่น บรรยากาศชั้นแอทโมสเฟียร์ 
ตัวกลางที่เกิดจากไอน้ าในรูปแบบต่างๆ  บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ 
พื้นดินและสภาพภูมิประเทศ การประยุกต์ใช้ในงานบริการด้าน
โทรคมนาคม เช่น การเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างสถานีภาคพื้นดินท่ีอยู่
กับท่ี การให้บริการสื่อสารดาวเทียมแบบอยู่กับท่ี และการสื่อสารแบบ
เคลื่อนท่ี การออกแบบระบบส่ือสารด้วยคลื่นวิทยุ การวิเคราะห์การ
กระจายคลื่นภายในตัวอาคาร  การกระจายคล่ืนในเขตชนบทและเขตเมือง 
การกระจายคลื่นในระบบสื่อสารแบบรวงผึ้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
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527627 ทฤษฎีสายอากาศขั นสูง         4(4-0-12) 
 (Advanced Antenna Theory) 
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง  
 ทบทวนพารามิเตอร์ของระบบสายอากาศ ระเบียบวิธีการ
วิเคราะห์สายอากาศ เช่น ทฤษฎีสมมูล ทฤษฎีการเหน่ียวน า หลักของ
ฮอยเกน และทัศนศาสตร์เชิงกายภาพและเชิงเรขาคณิต สมการ
อินทิกรัลส าหรับตัวแผ่กระจายคลื่นอย่างง่าย เช่น สายอากาศแบบเส้น
ลวดผอมและสายอากาศแบบไดโพลเส้นตรง  ฟังก์ชันเคอร์เนลและการ
แสดงค่าโดยการประมาณ  แถวล าดับแบบไม่ต่อเน่ืองและสายอากาศ
แบบอะเพอร์เจอร์ การวัดสายอากาศ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สายอากาศ เช่น สายอากาศแบบรายคาบ-ล็อก สายอากาศหน้าตัดข้างต่ า 
สายอากาศหันล าคล่ืนได้และแบบหลายล าคลื่น สายอากาศตัวสะท้อน
และสายอากาศเก่ง 
 
527630 ระบบสื่อสารไร้สาย        4(4-0-12) 
 (Wireless Communication Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 เน้ือหาวิชาครอบคลุมเก่ียวกับระบบการสื่อสารไร้สาย โดย
เน้นระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบเครือข่ายแลนไร้สาย แนวคิดของ
ระบบ การกระจายคล่ืน แบบจ าลองการกระจายคลื่น เทคนิคการมอ
ดูเลชันและการปรับเท่า การเข้ารหัสข่าวสารและช่องสัญญาณ เทคนิค
การเข้าถึงหลายทาง เช่น ทีดี เอ็มเอ  เอฟดีเอ็มเอ  และซีดี เอ็มเอ
มาตรฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 
527632 การสื่อสารดาวเทียมขั นสูง            4(4-0-12) 
 (Advanced Satellite Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 รายวิชาน้ีมุ่งให้เข้าใจหลักการพื้นฐานระดับสูงของการสื่อสาร
ดาวเทียมซ่ึงครอบคลุมหลักการพ้ืนฐานของดาวเทียมสื่อสาร กลไกวง
โคจร  รูปร่างของระบบของตัวดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน  รายการ
การเชื่อมโยง ประเด็นของการกระจายคลื่น  วิธีการมอดูเลตและการ
มัลติเพล็กซ์ แบบแผนการเข้าถึงหลายทางเอฟดีเอ็มเอ  ทีดีเอ็มเอ  
ซีดีเอ็มเอ  การคัดสรรวงโคจร การเข้ารหัสควบคุมความผิดพลาด และ

สถาปัตยกรรมข่ายดาวเทียม ประเด็นของระบบดาวเทียมเชิงพาณิชย์
แบบวงโคจรสูง  วงโคจรกลาง  วงโคจรต่ าในปัจจุบันและอนาคต  
 
527633 การสื่อสารเชิงดิจิทัลขั นสูง       4(4-0-12) 
 (Advanced Digital Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 เน้ือหาวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะและ
เทคนิคของระบบส่ือสารเชิงดิจิทัล ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การแสดง
สัญญาณในปริภูมิ การแต่งรูปสัญญาณ การประมวลสัญญาณเฟ้นสุ่ม 
แบบจ าลองการกระจาย ความจุของช่องสัญญาณ  การมอดูเลตและดี
เทกต์  การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบภายใต้สภาวะสัญญาณ
รบกวนขาว การควบคุมความผิดพลาด การปรับเท่าและการซิงโครไนซ์ 
 
527634 เรดาร์และระบบช่วยการน าทาง       4(4-0-12) 
 (Radar and Navigation Aids) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนะน าระบบเรดาร์และบล็อกไดอะแกรมของระบบเรดาร์
แบบพัลซ์ สมการก าลังงานเรดาร์และภาคตัดขวางเป้าเรดาร์ การ
ประมวลผลสัญญาณเรดาร์ การออกแบบรูปคล่ืนและระบบเรดาร์ท่ีมี
การบีบอัดพัลซ์  หน้าท่ีของเรดาร์ชนิดต่างๆ สมรรถนะของเรดาร์ใน
สภาพแวดล้อมท่ีประกอบข้ึนจากส่ิงต่างๆ หลายอย่าง เป้าเรดาร์และ
สเปกตรัมของเป้า  ผลกระทบท่ีแทรกสอดระบบเรดาร์ เช่น อากาศ 
ทะเล และการกระจายย้อนกลับจากแผ่นดิน หลักการของเครื่องรับ
เรดาร์ การประยุกต์ดีเอสพี  เข้ากับเรดาร์ ได้แก่ ตัวกรองเรดาร์ การ
ประมวลผลสายประวิง เรดาร์ติดตาม และตัวกรองแบบคาลมาน 
 
527635 การสื่อสารเชิงแสงขั นสูง        4(4-0-12) 
 (Advanced Optic Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ข้อได้เปรียบของการสื่อสารโดยใช้ใยแก้วน าแสง ชนิดของใย
แก้วน าแสงและการสร้าง โหมด การลดทอน ความเพี้ยน อุปกรณ์ส่งเชิง
แสงกึ่งตัวน า อุปกรณ์รับเชิงแสงกึ่งตัวน า การออกแบบและสมรรถนะ
ของระบบ ระบบหลายช่องทาง อุปกรณ์ขยายเชิงแสง 
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527636 การสื่อสารเคลื่อนที่ขั นสูง        4(4-0-12) 
 (Advanced Mobile Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนการสื่อสารเคลื่อนท่ี  หลักการของการสื่อสาร
เคลื่อนท่ี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ในระบบเคลื่อนท่ี เทคโนโลยี
การเข้าถึงขั้นสูง การวิเคราะห์สมรรถนะของการท าแฮนโอเวอร์ พื้นฐาน
การออกแบบสถานีรีเลย์ เครือข่ายเคลื่อนท่ียุคถัดไป ระบบท่ีทันสมัยใน
ปัจจุบันเช่น UMTS 4G LTE HSDPA WiMAX 
 
527637 การสื่อสารไร้สายแบบไมโม         4(4-0-12) 
 (MIMO Wireless Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าระบบไมโมทฤษฏีความจุช่องสัญญาณของระบบไมโม 
แบบจ าลองช่องสัญญาณส าหรับระบบไมโม การออกแบบพื้นฐานของ
ภาคส่งแบบไมโม การเข้ารหัสเชิงต าแหน่งและเวลาส าหรับการสื่อสารไร้
สายการออกแบบพื้นฐานของภาครับแบบไมโม การสร้างและทดสอบ
ระบบไมโมในทางปฏิบัติ การออกแบบสายอากาศระบบไมโมส าหรับ
การสื่อสารไร้สาย 
   
527638 การประมวลผลสัญญาณ        4(4-0-12) 
 ของสายอากาศแถวล าดับ 
 (Array Antenna Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าการประมวลผลสัญญาณของสายอากาศแถวล าดับ 
หลักการและแนวคิดการประมวลผลสัญญาณ สายอากาศแถวล าดับท่ีใช้
งานในแถบความถี่แคบและกว้าง อัลกอริทึมในการประมวลผลสัญญาณ
ส าหรับแถบความถี่แคบและกว้าง ทฤษฏีการหาทิศทาง กาออกแบบ 
สร้าง และวัดผลของชุดทดสอบสายอากาศแถวล าดับ การประยุกต์ใช้
การประมวลผลสัญญาณสายอากาศแถวล าดับในระบบสื่อสารไร้สาย  
 
527639 เทคโนโลยีสายอากาศเก่ง         4(4-0-12) 
 ส าหรับการสื่อสารไร้สาย  
 (Smart Antenna Technology for Wireless 
 Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 บทน าเทคโนโลยีสายอากาศเก่ง  การสื่อสารไร้สายกับ
สายอากาศเก่ง เทคนิคการรวมสัญญาณไดเวอร์ซิตี อัลกอริทึมในการก่อ
รูปล าคลื่น เทคนิคการหาทิศทาง โครงสร้างของสายอากาศส าหรับ
สายอากาศเก่ง การออกแบบและสร้างสายอากาศเก่ง ประโยชน์ท่ีได้รับ
เมื่อประยุกต์ใช้สายอากาศเก่งกับเครือข่ายไร้สาย 
 
527640 การสื่อสารและเครือข่าย         4(4-0-12) 
 (Communications and Networking) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิชาน้ีมุ่งศึกษาหลักการสื่อสารและเครือข่ายโดยสังเขป 
เน้ือหาวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับ บทน าการสื่อสารและเครือข่ าย 
แบบจ าลองอ้างอิงโอเอสไอ แบบจ าลองทีซีพี/ไอพีและอินเทอร์เน็ต 
ฟังก์ชันการท างานชั้นกายภาพ และเทคนิคการส่งสัญญาณ สายอากาศ
และการสื่อสารเครือข่าย ฟั งก์ชันการท างานชั้นเชื่อมโยงข้อมูล 
เครือข่ายท้องถิ่น และการควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง ฟังก์ชันการท างาน
ชั้นเครือข่าย และไอพีโปรโตคอล เครือข่ายบริเวณกว้าง และอัลกอริทึม
การหาเส้นทาง ฟังก์ชันการท างานชั้นขนส่ง และการควบคุมความคับค่ัง
ในเครือข่าย โปรโตคอลส าหรับการประยุกต์มัลติมีเดียเวลาจริง 
 
527642 ทฤษฎีการจราจรข้อมูลและระบบแถวคอย      4(4-0-12) 
 (Traffic Theory and Queueing Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 527614 กระบวนการเฟ้นสุ่ม  
 ทบทวนฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น กระบวนการ
เฟ้นสุ่ม ห่วงโซ่ของมาร์คอฟ แบบจ าลองการจราจรข้อมูลในเครือข่าย
แบบวงจรสวิตช์ เช่น กระบวนการเกิด/ตาย แบบจ าลองเออร์แลงและ
เองเซต แบบจ าลองชนิดล้น แบบจ าลองการจราจรข้อมูลในเครือข่าย
แบบแพ็กเกตสวิตช์ เช่น ระบบบัฟเฟอร์จ ากัดและแบบอนันต์ ระบบ
แถวคอยท่ี ไม่มี คุณสมบัติมาร์คอฟ ระบบแถวคอยแบบมีล าดับ
ความส าคัญ แบบจ าลองการจราจรข้อมูลในเครือข่ายแบบแถบกว้าง 
เช่น แบบจ าลองการไหลของของเหลว และกระบวนการมาร์คอฟมอดู
เลตปัวส์ซอง  การควบคุมการรับและเข้าถึงเครือข่ายแบบแถบกว้าง 
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527627 ทฤษฎีสายอากาศขั นสูง         4(4-0-12) 
 (Advanced Antenna Theory) 
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง  
 ทบทวนพารามิเตอร์ของระบบสายอากาศ ระเบียบวิธีการ
วิเคราะห์สายอากาศ เช่น ทฤษฎีสมมูล ทฤษฎีการเหน่ียวน า หลักของ
ฮอยเกน และทัศนศาสตร์เชิงกายภาพและเชิงเรขาคณิต สมการ
อินทิกรัลส าหรับตัวแผ่กระจายคลื่นอย่างง่าย เช่น สายอากาศแบบเส้น
ลวดผอมและสายอากาศแบบไดโพลเส้นตรง  ฟังก์ชันเคอร์เนลและการ
แสดงค่าโดยการประมาณ  แถวล าดับแบบไม่ต่อเน่ืองและสายอากาศ
แบบอะเพอร์เจอร์ การวัดสายอากาศ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สายอากาศ เช่น สายอากาศแบบรายคาบ-ล็อก สายอากาศหน้าตัดข้างต่ า 
สายอากาศหันล าคล่ืนได้และแบบหลายล าคล่ืน สายอากาศตัวสะท้อน
และสายอากาศเก่ง 
 
527630 ระบบสื่อสารไร้สาย        4(4-0-12) 
 (Wireless Communication Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 เน้ือหาวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับระบบการส่ือสารไร้สาย โดย
เน้นระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบเครือข่ายแลนไร้สาย แนวคิดของ
ระบบ การกระจายคลื่น แบบจ าลองการกระจายคลื่น เทคนิคการมอ
ดูเลชันและการปรับเท่า การเข้ารหัสข่าวสารและช่องสัญญาณ เทคนิค
การเข้าถึงหลายทาง เช่น ทีดี เอ็มเอ  เอฟดีเอ็มเอ  และซีดี เอ็มเอ
มาตรฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 
527632 การสื่อสารดาวเทียมขั นสูง            4(4-0-12) 
 (Advanced Satellite Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 รายวิชาน้ีมุ่งให้เข้าใจหลักการพื้นฐานระดับสูงของการสื่อสาร
ดาวเทียมซ่ึงครอบคลุมหลักการพื้นฐานของดาวเทียมส่ือสาร กลไกวง
โคจร  รูปร่างของระบบของตัวดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน  รายการ
การเชื่อมโยง ประเด็นของการกระจายคลื่น  วิธีการมอดูเลตและการ
มัลติเพล็กซ์ แบบแผนการเข้าถึงหลายทางเอฟดีเอ็มเอ  ทีดีเอ็มเอ  
ซีดีเอ็มเอ  การคัดสรรวงโคจร การเข้ารหัสควบคุมความผิดพลาด และ

สถาปัตยกรรมข่ายดาวเทียม ประเด็นของระบบดาวเทียมเชิงพาณิชย์
แบบวงโคจรสูง  วงโคจรกลาง  วงโคจรต่ าในปัจจุบันและอนาคต  
 
527633 การสื่อสารเชิงดิจิทัลขั นสูง       4(4-0-12) 
 (Advanced Digital Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 เน้ือหาวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะและ
เทคนิคของระบบสื่อสารเชิงดิจิทัล ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การแสดง
สัญญาณในปริภูมิ การแต่งรูปสัญญาณ การประมวลสัญญาณเฟ้นสุ่ม 
แบบจ าลองการกระจาย ความจุของช่องสัญญาณ  การมอดูเลตและดี
เทกต์  การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบภายใต้สภาวะสัญญาณ
รบกวนขาว การควบคุมความผิดพลาด การปรับเท่าและการซิงโครไนซ์ 
 
527634 เรดาร์และระบบช่วยการน าทาง       4(4-0-12) 
 (Radar and Navigation Aids) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนะน าระบบเรดาร์และบล็อกไดอะแกรมของระบบเรดาร์
แบบพัลซ์ สมการก าลังงานเรดาร์และภาคตัดขวางเป้าเรดาร์ การ
ประมวลผลสัญญาณเรดาร์ การออกแบบรูปคลื่นและระบบเรดาร์ท่ีมี
การบีบอัดพัลซ์  หน้าท่ีของเรดาร์ชนิดต่างๆ สมรรถนะของเรดาร์ใน
สภาพแวดล้อมท่ีประกอบขึ้นจากส่ิงต่างๆ หลายอย่าง เป้าเรดาร์และ
สเปกตรัมของเป้า  ผลกระทบท่ีแทรกสอดระบบเรดาร์ เช่น อากาศ 
ทะเล และการกระจายย้อนกลับจากแผ่นดิน หลักการของเครื่องรับ
เรดาร์ การประยุกต์ดีเอสพี  เข้ากับเรดาร์ ได้แก่ ตัวกรองเรดาร์ การ
ประมวลผลสายประวิง เรดาร์ติดตาม และตัวกรองแบบคาลมาน 
 
527635 การสื่อสารเชิงแสงขั นสูง        4(4-0-12) 
 (Advanced Optic Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ข้อได้เปรียบของการสื่อสารโดยใช้ใยแก้วน าแสง ชนิดของใย
แก้วน าแสงและการสร้าง โหมด การลดทอน ความเพี้ยน อุปกรณ์ส่งเชิง
แสงกึ่งตัวน า อุปกรณ์รับเชิงแสงกึ่งตัวน า การออกแบบและสมรรถนะ
ของระบบ ระบบหลายช่องทาง อุปกรณ์ขยายเชิงแสง 
 

483 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

527636 การสื่อสารเคลื่อนที่ขั นสูง        4(4-0-12) 
 (Advanced Mobile Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนการสื่อสารเคลื่อนท่ี  หลักการของการสื่อสาร
เคลื่อนท่ี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ในระบบเคลื่อนท่ี เทคโนโลยี
การเข้าถึงขั้นสูง การวิเคราะห์สมรรถนะของการท าแฮนโอเวอร์ พื้นฐาน
การออกแบบสถานีรีเลย์ เครือข่ายเคลื่อนท่ียุคถัดไป ระบบท่ีทันสมัยใน
ปัจจุบันเช่น UMTS 4G LTE HSDPA WiMAX 
 
527637 การสื่อสารไร้สายแบบไมโม         4(4-0-12) 
 (MIMO Wireless Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าระบบไมโมทฤษฏีความจุช่องสัญญาณของระบบไมโม 
แบบจ าลองช่องสัญญาณส าหรับระบบไมโม การออกแบบพื้นฐานของ
ภาคส่งแบบไมโม การเข้ารหัสเชิงต าแหน่งและเวลาส าหรับการสื่อสารไร้
สายการออกแบบพื้นฐานของภาครับแบบไมโม การสร้างและทดสอบ
ระบบไมโมในทางปฏิบัติ การออกแบบสายอากาศระบบไมโมส าหรับ
การสื่อสารไร้สาย 
   
527638 การประมวลผลสัญญาณ        4(4-0-12) 
 ของสายอากาศแถวล าดับ 
 (Array Antenna Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าการประมวลผลสัญญาณของสายอากาศแถวล าดับ 
หลักการและแนวคิดการประมวลผลสัญญาณ สายอากาศแถวล าดับท่ีใช้
งานในแถบความถี่แคบและกว้าง อัลกอริทึมในการประมวลผลสัญญาณ
ส าหรับแถบความถี่แคบและกว้าง ทฤษฏีการหาทิศทาง กาออกแบบ 
สร้าง และวัดผลของชุดทดสอบสายอากาศแถวล าดับ การประยุกต์ใช้
การประมวลผลสัญญาณสายอากาศแถวล าดับในระบบสื่อสารไร้สาย  
 
527639 เทคโนโลยีสายอากาศเก่ง         4(4-0-12) 
 ส าหรับการสื่อสารไร้สาย  
 (Smart Antenna Technology for Wireless 
 Communications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 บทน าเทคโนโลยีสายอากาศเก่ง  การสื่อสารไร้สายกับ
สายอากาศเก่ง เทคนิคการรวมสัญญาณไดเวอร์ซิตี อัลกอริทึมในการก่อ
รูปล าคลื่น เทคนิคการหาทิศทาง โครงสร้างของสายอากาศส าหรับ
สายอากาศเก่ง การออกแบบและสร้างสายอากาศเก่ง ประโยชน์ท่ีได้รับ
เมื่อประยุกต์ใช้สายอากาศเก่งกับเครือข่ายไร้สาย 
 
527640 การสื่อสารและเครือข่าย         4(4-0-12) 
 (Communications and Networking) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิชาน้ีมุ่งศึกษาหลักการสื่อสารและเครือข่ายโดยสังเขป 
เน้ือหาวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับ บทน าการสื่อสารและเครือข่ าย 
แบบจ าลองอ้างอิงโอเอสไอ แบบจ าลองทีซีพี/ไอพีและอินเทอร์เน็ต 
ฟังก์ชันการท างานชั้นกายภาพ และเทคนิคการส่งสัญญาณ สายอากาศ
และการสื่อสารเครือข่าย ฟั งก์ชันการท างานชั้นเชื่อมโยงข้อมูล 
เครือข่ายท้องถิ่น และการควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง ฟังก์ชันการท างาน
ชั้นเครือข่าย และไอพีโปรโตคอล เครือข่ายบริเวณกว้าง และอัลกอริทึม
การหาเส้นทาง ฟังก์ชันการท างานชั้นขนส่ง และการควบคุมความคับค่ัง
ในเครือข่าย โปรโตคอลส าหรับการประยุกต์มัลติมีเดียเวลาจริง 
 
527642 ทฤษฎีการจราจรข้อมูลและระบบแถวคอย      4(4-0-12) 
 (Traffic Theory and Queueing Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 527614 กระบวนการเฟ้นสุ่ม  
 ทบทวนฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น กระบวนการ
เฟ้นสุ่ม ห่วงโซ่ของมาร์คอฟ แบบจ าลองการจราจรข้อมูลในเครือข่าย
แบบวงจรสวิตช์ เช่น กระบวนการเกิด/ตาย แบบจ าลองเออร์แลงและ
เองเซต แบบจ าลองชนิดล้น แบบจ าลองการจราจรข้อมูลในเครือข่าย
แบบแพ็กเกตสวิตช์ เช่น ระบบบัฟเฟอร์จ ากัดและแบบอนันต์ ระบบ
แถวคอยท่ี ไม่มี คุณสมบัติมาร์คอฟ ระบบแถวคอยแบบมีล าดับ
ความส าคัญ แบบจ าลองการจราจรข้อมูลในเครือข่ายแบบแถบกว้าง 
เช่น แบบจ าลองการไหลของของเหลว และกระบวนการมาร์คอฟมอดู
เลตปัวส์ซอง  การควบคุมการรับและเข้าถึงเครือข่ายแบบแถบกว้าง 
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527643 การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดแบบศึกษาส านึก        4(4-0-12) 
 (Heuristic Optimization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีมุ่งศึกษาเทคนิคการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดแบบศึกษา
ส านึกโดยสังเขป เน้ือหาวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับ บทน าการหาค่า
เหมาะสมท่ีสุดแบบศึกษาส านึก ซีมูเล็ทเต็ดแอนนิลลิง การค านวณแบบ
วิวัฒนาการ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กลยุทธ์แบบวิวัฒนาการ การ
ค้นหาแบบทาบู การจัดการกับเงื่อนไข วิธีการไฮบริด การตรวจสอบ
ความถูกต้องและการเปรียบเทียบผลลัพธ์ 
 
527644 การวิเคราะห์และการจัดการ        4(4-0-12) 
 สมรรถนะเครือข่าย    
 (Network Performance Analysis and Management)                                
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีมุ่งศึกษาเทคนิคส าหรับการวิเคราะห์และการจัดการ
สมรรถนะเครือข่าย เน้ือหาวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับ บทน าการวิเคราะห์
สมรรถนะเครือข่าย เทคนิคการประเมินสมรรถนะ และตัวชี้ วัด
สมรรถนะ เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการวัดสมรรถนะเครือข่าย 
หลักการความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นส าหรับสรุปข้อมูลจากการวัด 
การเปรียบเทียบระบบโดยใช้ข้อมูลการสุ่มตัวอย่าง แบบจ าลองถดถอย 
การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ การจ าลองแบบเครือข่าย 
และแบบจ าลองแถวคอยเบื้องต้น 
  
527645 เครือข่ายโทรคมนาคมขั นสูง         4(4-0-12) 
 (Advanced Telecommunication Networks) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค าอธิบายโดยรวมของเครือข่ายโทรคมนาคมขั้นสูง เครือข่าย
โทรคมนมคมแบบหลายชั้น เครือข่ายเข้าถึงแบบไร้สาย เครือข่ายเข้าถึง
แบบมีสาย เครือข่ายใยแก้วน าแสงแกนหลัก เครือข่ายตรวจรู้แบบไร้
สาย เครือข่ายเมชแบบไร้สาย 
 

527646 การประมวลผลแบบเพอร์เวซิฟ            4(4-0-12) 
 และระบบอัจฉริยะ     
 (Pervasive Computing and Intelligent Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานการประมวลผลแบบเพอร์เวซิฟ โครงสร้างและ
คุณลักษณะของการประมวลผลแบบเคลื่อนท่ีโครงสร้างและคุณลักษณะ
ของการประมวลผลแบบเพอร์เวซิฟ การประยุกต์ใช้งานการประมวลผล
แบบเพอร์เวซิฟ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี การ์ด และเครือข่ายอุปกรณ์
ฉลาด เซ็น เซอร์ และเครือข่ าย เซ็นเซอร์ไร้สาย ระบบและการ
ประมวลผลแบบคอนเทคส์อะแวร์ ระบบอัจฉริยะและการปฏิสัมพันธ์  
กรณีศึกษาโครงงานปัจจุบัน 
 
527647 การสร้างแบบจ าลองและ          4(4-0-12) 
 การจ าลองในเครือข่ายสื่อสาร 
 (Modelling and Simulation in Communication 
 Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 527614 กระบวนการเฟ้นสุ่ม, 
         527642 ทฤษฎีทราฟฟิกและระบบแถวคอย 
 บทน าการสร้างแบบจ าลองและการจ าลอง   ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นพื้นฐาน: ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงท่ีใช้เพื่อการจ าลอง
กระบวนการต่างๆในระบบส่ือสารและเครือข่าย การทดสอบเชิงสถิติ 
ช่ วงความเชื่ อมั่ น   ทบทวนทฤษฎี แถวคอย: ห่ วงโซ่มาร์คอร์ฟ 
แบบจ าลองแถวคอย และมาตรวัด  ส่วนประกอบของตัวจ าลอง
เครือข่ายส่ือสาร: การสร้างเลขสุ่ม การสร้างทราฟฟิกด้วยการแจกแจง 
ระบบแถวคอย การจ าลองแบบมอนติคาร์โล    การวางแผนและการ
ควบคุมการจ าลอง  การประยุกต์ใช้งานกับเครือข่ายสื่อสาร 
 
527648  ระบบเอเจนท์อัจฉริยะส าหรบัเครือข่ายโทรคมนาคม    4(4-0-12) 
       (Intelligent Agent Systems in Communication Networks) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

บทน าปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัจฉริยะ/เอเจนท์ ทฤษฎีพื้นฐาน 
การเรียนรู้ท่ีมีต้นแบบและการเรียนรู้ท่ีไม่มีต้นแบบ เครือข่ายนิวรอล  
การเรียนรู้แบบรีอินฟอร์สเมนท์ ระบบมัลติเอเจนท์ การสังเกตข้อมูลได้
เพียงบางส่วน  การประยุกต์ใช้งานกับเครือข่ายโทรคมนาคม 
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527651 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 4(4-0-12) 
 (Digital Image Processing)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าสู่การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล การแปลง
สัญญาณภาพ การปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพ การกู้คืนสัญญาณ
ภาพ การบีบอัดสัญญาณภาพ การตัดแยกภาพ การประยุกต์ใช้การ
แปลงเวฟเล็ตในการประมวลผลสัญญาณภาพ 
 
527652 ปัญญาประดิษฐ์           4(4-0-12) 
 (Artificial Intelligence) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบชาญฉลาดเบื้องต้น  ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบฐานกฎ 
ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบฟัชซี เครือข่ายประสาทเทียม การค านวณเชิง
วิวัฒนาการ ระบบชาญฉลาดแบบไฮบริดจ์  หัวข้อใหม่ทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 
 
527653 การประมวลสัญญาณเชิงดิจิทัลขั นสูง        4(4-0-12) 
 (Advanced Digital Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
 สัญญาณและระบบท่ีไม่ต่อเนื่องเชิงเวลา การแปลงแซด การ
แปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเน่ือง อัลกอริธึมส าหรับเอฟเอพที การออกแบบ
วงจรกรองดิจิทัลไอไออาร์และเอฟไออาร์ การประมวลสัญญาณเชิง
ดิจิทัลหลายมิติ การประมวลสัญญาณเชิงดิจิทัลหลายอัตรา 
 
527654 การประมวลสัญญาณเสียงพูด       4(4-0-12) 
 (Speech Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การชักตัวอย่าง การควอนไทซ์แบบสเกลาร์ การควอนไทซ์
แบบเวกเตอร์ การจ าลองแบบสัญญาณเสียงพูด การรับรู้สัญญาณ
เสียงพูด การเข้ารหัสรูปคลื่น โวโคดเดอร์ การเข้ารหัสแบบไฮบริด การ
หาลักษณะส าคัญของสัญญาณเสียงพูด หน่วยเสียง การฝึกแบบจ าลอง
ทางสถิติ การพิสูจน์ผู้พูด การแปลงจากตัวอักษรเป็นสัญญาณเสียงพูด 
เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน 
 

527655 การรู้จ าแบบรูป        4(4-0-12) 
 (Pattern Recognition)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับการรู้จ าแบบรูป แนะน าระบบเชิงเส้น และ
การแปลงเชิงเส้น แนะน าทฤษฎีความน่าจะเป็น การเลือกค่าลักษณะ
เด่น การประเมินค่าลักษณะเด่น และการแปลงค่าลักษณะเด่น แนะน า
ตัวจ าแนกแบบเบส์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความเป็นไปได้
สูงสุด และแบบเบย์เซียน แบบจ าลองฮิดเดนมาคอฟ ตัวจ าแนกแบบ
เครือข่ายประสาทเทียม ตัวจ าแนกแบบฟัซซ่ีลอจิก การประยุกต์ใช้
ระบบรู้จ าแบบรูปส าหรับการรู้จ าภาพและเสียง 
 
527661 เทคนิคการออกแบบระบบ        4(4-0-12) 
 (System Design Techniques) 
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 ระบบเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง เทคนิคการสร้างและวิเคราะห์
แบบจ าลองของระบบเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง พีตตริเนท และคุณสมบัติ
ของพีตตริ เนท เทคนิคการสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองของ
โปรโตคอล คัลเลอร์พีตตริ เนท เทคนิคการสร้างและวิ เคราะห์
แบบจ าลองโดยใช้คัลเลอร์พีตตริเนท การประยุกต์ใช้ในระบบแบบต่างๆ 
 
527662 การวิจัยปฏิบัติการส าหรับ           4(4-0-12) 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม  
 (Operation Research for Telecommunication 
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าการวิจัยปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม การ
ก าหนดแบบจ าลองคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด
ในเครือข่ายโทรคมนาคม แบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์
เชิงภาพของโปรแกรมเชิงเส้น วิธีซิมเพล็ซ แบบจ าลองการขนส่งและ
การจัดสรร ปัญหาการไหลของเครือข่าย การก าหนดปัญหาโปรแกรม
เชิงเส้นแบบ 0-1 ขั้นตอนวิธีบรานช์แอนบาวด์  
 



484 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

527643 การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดแบบศึกษาส านึก        4(4-0-12) 
 (Heuristic Optimization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีมุ่งศึกษาเทคนิคการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดแบบศึกษา
ส านึกโดยสังเขป เน้ือหาวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับ บทน าการหาค่า
เหมาะสมท่ีสุดแบบศึกษาส านึก ซีมูเล็ทเต็ดแอนนิลลิง การค านวณแบบ
วิวัฒนาการ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กลยุทธ์แบบวิวัฒนาการ การ
ค้นหาแบบทาบู การจัดการกับเงื่อนไข วิธีการไฮบริด การตรวจสอบ
ความถูกต้องและการเปรียบเทียบผลลัพธ์ 
 
527644 การวิเคราะห์และการจัดการ        4(4-0-12) 
 สมรรถนะเครือข่าย    
 (Network Performance Analysis and Management)                                
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีมุ่งศึกษาเทคนิคส าหรับการวิเคราะห์และการจัดการ
สมรรถนะเครือข่าย เน้ือหาวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับ บทน าการวิเคราะห์
สมรรถนะเครือข่าย เทคนิคการประเมินสมรรถนะ และตัวชี้ วัด
สมรรถนะ เทคนิคและเคร่ืองมือส าหรับการวัดสมรรถนะเครือข่าย 
หลักการความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นส าหรับสรุปข้อมูลจากการวัด 
การเปรียบเทียบระบบโดยใช้ข้อมูลการสุ่มตัวอย่าง แบบจ าลองถดถอย 
การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ การจ าลองแบบเครือข่าย 
และแบบจ าลองแถวคอยเบื้องต้น 
  
527645 เครือข่ายโทรคมนาคมขั นสูง         4(4-0-12) 
 (Advanced Telecommunication Networks) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค าอธิบายโดยรวมของเครือข่ายโทรคมนาคมขั้นสูง เครือข่าย
โทรคมนมคมแบบหลายชั้น เครือข่ายเข้าถึงแบบไร้สาย เครือข่ายเข้าถึง
แบบมีสาย เครือข่ายใยแก้วน าแสงแกนหลัก เครือข่ายตรวจรู้แบบไร้
สาย เครือข่ายเมชแบบไร้สาย 
 

527646 การประมวลผลแบบเพอร์เวซิฟ            4(4-0-12) 
 และระบบอัจฉริยะ     
 (Pervasive Computing and Intelligent Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานการประมวลผลแบบเพอร์เวซิฟ โครงสร้างและ
คุณลักษณะของการประมวลผลแบบเคลื่อนท่ีโครงสร้างและคุณลักษณะ
ของการประมวลผลแบบเพอร์เวซิฟ การประยุกต์ใช้งานการประมวลผล
แบบเพอร์เวซิฟ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี การ์ด และเครือข่ายอุปกรณ์
ฉลาด เซ็น เซอร์ และเครือข่ าย เซ็นเซอร์ไร้สาย ระบบและการ
ประมวลผลแบบคอนเทคส์อะแวร์ ระบบอัจฉริยะและการปฏิสัมพันธ์  
กรณีศึกษาโครงงานปัจจุบัน 
 
527647 การสร้างแบบจ าลองและ          4(4-0-12) 
 การจ าลองในเครือข่ายสื่อสาร 
 (Modelling and Simulation in Communication 
 Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 527614 กระบวนการเฟ้นสุ่ม, 
         527642 ทฤษฎีทราฟฟิกและระบบแถวคอย 
 บทน าการสร้างแบบจ าลองและการจ าลอง   ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นพื้นฐาน: ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงท่ีใช้เพื่อการจ าลอง
กระบวนการต่างๆในระบบสื่อสารและเครือข่าย การทดสอบเชิงสถิติ 
ช่ วงความเชื่ อมั่ น   ทบทวนทฤษฎี แถวคอย: ห่ วงโซ่มาร์คอร์ฟ 
แบบจ าลองแถวคอย และมาตรวัด  ส่วนประกอบของตัวจ าลอง
เครือข่ายสื่อสาร: การสร้างเลขสุ่ม การสร้างทราฟฟิกด้วยการแจกแจง 
ระบบแถวคอย การจ าลองแบบมอนติคาร์โล    การวางแผนและการ
ควบคุมการจ าลอง  การประยุกต์ใช้งานกับเครือข่ายสื่อสาร 
 
527648  ระบบเอเจนท์อัจฉริยะส าหรบัเครือข่ายโทรคมนาคม    4(4-0-12) 
       (Intelligent Agent Systems in Communication Networks) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

บทน าปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัจฉริยะ/เอเจนท์ ทฤษฎีพื้นฐาน 
การเรียนรู้ท่ีมีต้นแบบและการเรียนรู้ท่ีไม่มีต้นแบบ เครือข่ายนิวรอล  
การเรียนรู้แบบรีอินฟอร์สเมนท์ ระบบมัลติเอเจนท์ การสังเกตข้อมูลได้
เพียงบางส่วน  การประยุกต์ใช้งานกับเครือข่ายโทรคมนาคม 
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527651 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 4(4-0-12) 
 (Digital Image Processing)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าสู่การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิ ทัล การแปลง
สัญญาณภาพ การปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพ การกู้คืนสัญญาณ
ภาพ การบีบอัดสัญญาณภาพ การตัดแยกภาพ การประยุกต์ใช้การ
แปลงเวฟเล็ตในการประมวลผลสัญญาณภาพ 
 
527652 ปัญญาประดิษฐ์           4(4-0-12) 
 (Artificial Intelligence) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบชาญฉลาดเบื้องต้น  ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบฐานกฎ 
ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบฟัชซี เครือข่ายประสาทเทียม การค านวณเชิง
วิวัฒนาการ ระบบชาญฉลาดแบบไฮบริดจ์  หัวข้อใหม่ทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 
 
527653 การประมวลสัญญาณเชิงดิจิทัลขั นสูง        4(4-0-12) 
 (Advanced Digital Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
 สัญญาณและระบบท่ีไม่ต่อเนื่องเชิงเวลา การแปลงแซด การ
แปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเน่ือง อัลกอริธึมส าหรับเอฟเอพที การออกแบบ
วงจรกรองดิจิทัลไอไออาร์และเอฟไออาร์ การประมวลสัญญาณเชิง
ดิจิทัลหลายมิติ การประมวลสัญญาณเชิงดิจิทัลหลายอัตรา 
 
527654 การประมวลสัญญาณเสียงพูด       4(4-0-12) 
 (Speech Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การชักตัวอย่าง การควอนไทซ์แบบสเกลาร์ การควอนไทซ์
แบบเวกเตอร์ การจ าลองแบบสัญญาณเสียงพูด การรับรู้สัญญาณ
เสียงพูด การเข้ารหัสรูปคลื่น โวโคดเดอร์ การเข้ารหัสแบบไฮบริด การ
หาลักษณะส าคัญของสัญญาณเสียงพูด หน่วยเสียง การฝึกแบบจ าลอง
ทางสถิติ การพิสูจน์ผู้พูด การแปลงจากตัวอักษรเป็นสัญญาณเสียงพูด 
เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน 
 

527655 การรู้จ าแบบรูป        4(4-0-12) 
 (Pattern Recognition)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับการรู้จ าแบบรูป แนะน าระบบเชิงเส้น และ
การแปลงเชิงเส้น แนะน าทฤษฎีความน่าจะเป็น การเลือกค่าลักษณะ
เด่น การประเมินค่าลักษณะเด่น และการแปลงค่าลักษณะเด่น แนะน า
ตัวจ าแนกแบบเบส์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความเป็นไปได้
สูงสุด และแบบเบย์เซียน แบบจ าลองฮิดเดนมาคอฟ ตัวจ าแนกแบบ
เครือข่ายประสาทเทียม ตัวจ าแนกแบบฟัซซ่ีลอจิก การประยุกต์ใช้
ระบบรู้จ าแบบรูปส าหรับการรู้จ าภาพและเสียง 
 
527661 เทคนิคการออกแบบระบบ        4(4-0-12) 
 (System Design Techniques) 
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 ระบบเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง เทคนิคการสร้างและวิเคราะห์
แบบจ าลองของระบบเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง พีตตริเนท และคุณสมบัติ
ของพีตตริ เนท เทคนิคการสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองของ
โปรโตคอล คัลเลอร์พีตตริ เนท เทคนิคการสร้างและวิ เคราะห์
แบบจ าลองโดยใช้คัลเลอร์พีตตริเนท การประยุกต์ใช้ในระบบแบบต่างๆ 
 
527662 การวิจัยปฏิบัติการส าหรับ           4(4-0-12) 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม  
 (Operation Research for Telecommunication 
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าการวิจัยปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม การ
ก าหนดแบบจ าลองคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด
ในเครือข่ายโทรคมนาคม แบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์
เชิงภาพของโปรแกรมเชิงเส้น วิธีซิมเพล็ซ แบบจ าลองการขนส่งและ
การจัดสรร ปัญหาการไหลของเครือข่าย การก าหนดปัญหาโปรแกรม
เชิงเส้นแบบ 0-1 ขั้นตอนวิธีบรานช์แอนบาวด์  
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527663  วิศวกรรมแพร่สัญญาณ         4(4-0-12) 
 (Broadcast Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าวิศวกรรมแพร่สัญญาณ การแพร่สัญญาณเสียงและ
ภาพ โทรทัศน์ระบบแอนาลอกและดิจิทัล การแพร่สัญญาณวิทยุ การ
แพร่สัญญาณโทรทัศน์ การแพร่สัญญาณระยะไกล เครื่องส่งและ
เครื่องรับการแพร่สัญญาณ เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ในอดีตและ
ปัจจุบัน การออกแบบ ข้อก าหนดและการติดตั้งระบบส่งการแพร่
สัญญาณ เทคโนโลยีการแพร่สัญญาณขั้นสูงสมัยใหม่ เช่น DVB 
 
527664 ความมั่นคงเครือข่าย          4(4-0-12) 
 (Network Security) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าความมั่นคงเครือข่าย ความม่ันคงและการจัดการ
เครือข่าย ภาวะเสี่ยงสูงของเครือข่าย ความมั่นคงท่ีชั้นเชื่อมโยง ชั้น
เครือข่าย และชั้นขนส่ง บทน าวิทยาการเข้ารหัสลับ ขั้นตอนวิธีการ
เข้ารหัสลับและการวิเคราะห์รหัสลับ 
 
527671 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะ                     4(4-0-12) 
 ทางด้านโทรคมนาคม 1      
 (Selected Topic in Telecommunications I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
527672 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะ          
 ทางด้านโทรคมนาคม 2 4(4-0-12) 
 (Selected Topic in Telecommunications II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 

527673 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทางด้านโทรคมนาคม 3   4(4-0-12) 
 (Selected Topic in Telecommunications III) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
527674 เทคโนโลยีขั นสูง         4(4-0-12) 
 ทางด้านโทรคมนาคม 1       
 (Advanced Technologies in Telecommunication I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 
527675 เทคโนโลยีขั นสูง                           4(4-0-12) 
 ทางด้านโทรคมนาคม 2                  
 (Advanced Technologies in Telecommunication II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 
527676 เทคโนโลยีขั นสูงทางด้านโทรคมนาคม 3       4(4-0-12) 
 (Advanced Technologies in Telecommunication III) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องท่ี
ได้รับมอบหมาย 
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 527681 สัมมนาบัณฑิตศึกษา          4 หน่วยกิต 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม   
 (Telecommunication Engineering Graduate Seminar) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายหรืออภิปรายกลุ่มรายสัปดาห์ น าโดยคณาจารย์
ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ 
 
528201  หลักเบื องต้นในวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 (Elementary Principles in Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ความน าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ หลักการในการ
ค านวณเชิงวิศวกรรม กระบวนการขึ้นรูปและตัวแปรในการขึ้นรูป 
หลักการเกี่ยวกับสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การควบคุมน้ าหนัก
โมเลกุลและการตรวจสอบน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ 
 
528211 หลักปิโตรเคมีและเคมีพอลิเมอร์        3(3-0-6) 
 (Principles in Petrochemical and Polymer Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  หลักการในการค านวณเชิงวิศวกรรม หลักการเกี่ยวกับ
สมดุลของมวลและและปริมาณสัมพันธ์ การเรียกชื่อ สมบัติ และ
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  แอลกอฮอล์  คาร์บอกซิ
ลิก และ เอสเทอร์ กระบวนการผลิตสารอินทรีย์และมอนอเมอร์ท่ีส าคัญ
ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี เปลี่ยนหน่วยท่ีส าคัญของการวัดท่ีใช้ในอุตสาหกรรมพอ
ลิเมอร์ได้  สามารถเรียกชื่อ บอกสมบัติ และเขียนปฏิกิริยาเคมีท่ีส าคัญ
ของสารอินทรีย์ ประเภทสารไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์  คาร์บอกซิ
ลิก และ เอสเทอร์ได้  อธิบายกระบวนการผลิตสารเคมีและมอนอเมอร์
ท่ีส าคัญท่ีได้จากปิโตรเลียมได้ 
 
528212  หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์     3(3-0-6)                                                      
 (Principles of Polymerization) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1  

 ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเตรียม
พอลิเมอร์แบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบ
ลูกโซ่โดยใช้หมู่ประจุ กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ส าหรับปฏิกิริยาแบบ
ลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเตรียม พอลิเมอร์ 
ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ และสเตอริโอเคมีของการสังเคราะห์
พอลิเมอร์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ 
ในด้านต่างๆ ดังน้ี จ าแนกและแยกลักษณะเด่นของปฏิกิริยาการสังเคราะห์
พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ บรรยายขั้นตอนท่ีส าคัญของกลไกการเกิดของ
ปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ของปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้  ท านายได้ว่าพอลิเมอร์
ท่ีก าหนดให้สังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาแบบใดค านวณน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ย
ของพอลิเมอร์ท่ีสภาวะการเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้  ค านวณองค์ประกอบ
โคพอลิเมอร์และท านายชนิดของโคพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์ขึ้นจากโคมอน
เมอร์ท่ีก าหนดได้ บรรยายวิธีการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสเตริโอเคมีแบบ
จ าเพาะได ้
 
528213 ปฏิบัติการสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิเมอร์   1(0-3-3) 

 (Polymerization and Characterization Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 528212 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ 
 ปฏิบัติการเตรียมพอลิเมอร์ซ่ึงสัมพันธ์กับหัวข้อท่ีสอนใน
รายวิชา 528202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ ฝึกการเตรียมพอลิ
เมอร์ด้วยเทคนิคพอลิเมอไรเซชันท่ีผิวสัมผัส พอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์
และพอลิเมอไรซันแบบอิมัลชัน ทดลองเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้าง
และน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคยูวีสเปคโตรสโกปี เทคนิค
เจลเพอมีเอชันโครมาโตกราฟีและเทคนิคแคปปิลลารีวิสโคมิตรีตามล าดับ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี สามารถรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง น าเสนอข้อมูลท่ี
ได้ในรูปของกราฟหรือตารางอย่างเหมาะสม ค านวณค่าต่างๆ โดยใช้
สมการท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้หลักการของการเตรียม
พอลิเมอร์ การตรวจสอบโครงสร้างและการหาน้ าหนักโมเลกุลของ     
พอลิเมอร์ในการอภิปรายผลการทดลองท่ีได้ 
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527663  วิศวกรรมแพร่สัญญาณ         4(4-0-12) 
 (Broadcast Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าวิศวกรรมแพร่สัญญาณ การแพร่สัญญาณเสียงและ
ภาพ โทรทัศน์ระบบแอนาลอกและดิจิทัล การแพร่สัญญาณวิทยุ การ
แพร่สัญญาณโทรทัศน์ การแพร่สัญญาณระยะไกล เครื่องส่งและ
เครื่องรับการแพร่สัญญาณ เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ในอดีตและ
ปัจจุบัน การออกแบบ ข้อก าหนดและการติดตั้งระบบส่งการแพร่
สัญญาณ เทคโนโลยีการแพร่สัญญาณขั้นสูงสมัยใหม่ เช่น DVB 
 
527664 ความมั่นคงเครือข่าย          4(4-0-12) 
 (Network Security) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าความมั่นคงเครือข่าย ความมั่นคงและการจัดการ
เครือข่าย ภาวะเสี่ยงสูงของเครือข่าย ความมั่นคงท่ีชั้นเชื่อมโยง ชั้น
เครือข่าย และชั้นขนส่ง บทน าวิทยาการเข้ารหัสลับ ขั้นตอนวิธีการ
เข้ารหัสลับและการวิเคราะห์รหัสลับ 
 
527671 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะ                     4(4-0-12) 
 ทางด้านโทรคมนาคม 1      
 (Selected Topic in Telecommunications I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
527672 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะ          
 ทางด้านโทรคมนาคม 2 4(4-0-12) 
 (Selected Topic in Telecommunications II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 

527673 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทางด้านโทรคมนาคม 3   4(4-0-12) 
 (Selected Topic in Telecommunications III) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
527674 เทคโนโลยีขั นสูง         4(4-0-12) 
 ทางด้านโทรคมนาคม 1       
 (Advanced Technologies in Telecommunication I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 
527675 เทคโนโลยีขั นสูง                           4(4-0-12) 
 ทางด้านโทรคมนาคม 2                  
 (Advanced Technologies in Telecommunication II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 
527676 เทคโนโลยีขั นสูงทางด้านโทรคมนาคม 3       4(4-0-12) 
 (Advanced Technologies in Telecommunication III) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องท่ี
ได้รับมอบหมาย 
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 527681 สัมมนาบัณฑิตศึกษา          4 หน่วยกิต 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม   
 (Telecommunication Engineering Graduate Seminar) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบรรยายหรืออภิปรายกลุ่มรายสัปดาห์ น าโดยคณาจารย์
ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ 
 
528201  หลักเบื องต้นในวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 (Elementary Principles in Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ความน าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ หลักการในการ
ค านวณเชิงวิศวกรรม กระบวนการขึ้นรูปและตัวแปรในการขึ้นรูป 
หลักการเกี่ยวกับสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การควบคุมน้ าหนัก
โมเลกุลและการตรวจสอบน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ 
 
528211 หลักปิโตรเคมีและเคมีพอลิเมอร์        3(3-0-6) 
 (Principles in Petrochemical and Polymer Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  หลักการในการค านวณเชิงวิศวกรรม หลักการเกี่ยวกับ
สมดุลของมวลและและปริมาณสัมพันธ์ การเรียกชื่อ สมบัติ และ
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  แอลกอฮอล์  คาร์บอกซิ
ลิก และ เอสเทอร์ กระบวนการผลิตสารอินทรีย์และมอนอเมอร์ท่ีส าคัญ
ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี เปลี่ยนหน่วยท่ีส าคัญของการวัดท่ีใช้ในอุตสาหกรรมพอ
ลิเมอร์ได้  สามารถเรียกชื่อ บอกสมบัติ และเขียนปฏิกิริยาเคมีท่ีส าคัญ
ของสารอินทรีย์ ประเภทสารไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์  คาร์บอกซิ
ลิก และ เอสเทอร์ได้  อธิบายกระบวนการผลิตสารเคมีและมอนอเมอร์
ท่ีส าคัญท่ีได้จากปิโตรเลียมได้ 
 
528212  หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์     3(3-0-6)                                                      
 (Principles of Polymerization) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1  

 ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเตรียม
พอลิเมอร์แบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบ
ลูกโซ่โดยใช้หมู่ประจุ กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ส าหรับปฏิกิริยาแบบ
ลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเตรียม พอลิเมอร์ 
ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ และสเตอริโอเคมีของการสังเคราะห์
พอลิเมอร์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ 
ในด้านต่างๆ ดังน้ี จ าแนกและแยกลักษณะเด่นของปฏิกิริยาการสังเคราะห์
พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ บรรยายขั้นตอนท่ีส าคัญของกลไกการเกิดของ
ปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ของปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้  ท านายได้ว่าพอลิเมอร์
ท่ีก าหนดให้สังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาแบบใดค านวณน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ย
ของพอลิเมอร์ท่ีสภาวะการเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้  ค านวณองค์ประกอบ
โคพอลิเมอร์และท านายชนิดของโคพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์ขึ้นจากโคมอน
เมอร์ท่ีก าหนดได้ บรรยายวิธีการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสเตริโอเคมีแบบ
จ าเพาะได ้
 
528213 ปฏิบัติการสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิเมอร์   1(0-3-3) 

 (Polymerization and Characterization Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 528212 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ 
 ปฏิบัติการเตรียมพอลิเมอร์ซ่ึงสัมพันธ์กับหัวข้อท่ีสอนใน
รายวิชา 528202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ ฝึกการเตรียมพอลิ
เมอร์ด้วยเทคนิคพอลิเมอไรเซชันท่ีผิวสัมผัส พอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์
และพอลิเมอไรซันแบบอิมัลชัน ทดลองเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้าง
และน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคยูวีสเปคโตรสโกปี เทคนิค
เจลเพอมีเอชันโครมาโตกราฟีและเทคนิคแคปปิลลารีวิสโคมิตรีตามล าดับ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี สามารถรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง น าเสนอข้อมูลท่ี
ได้ในรูปของกราฟหรือตารางอย่างเหมาะสม ค านวณค่าต่างๆ โดยใช้
สมการท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้หลักการของการเตรียม
พอลิเมอร์ การตรวจสอบโครงสร้างและการหาน้ าหนักโมเลกุลของ     
พอลิเมอร์ในการอภิปรายผลการทดลองท่ีได้ 
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528214 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัสดุ 4(4-0-8)                                                
 (Thermodynamics and Kinetics of Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์ ความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีประยุกต์ใช้กับวัสดุและ
กระบวนการ สมดุลเฟสของระบบองค์ประกอบเดียว พฤติกรรมของ
สารละลาย ไดอะแกรมเฟสของระบบสององค์ประกอบ จลนพลศาสตร์
ของปฏิกิริยาเคมี การแพร่ การเกิดนิวเคลียสและจลนพลศาสตร์ของ
การเกิดนิวเคลียส การแยกเฟสของระบบสององค์ประกอบและ
จลนพลศาสตร์ของการแยกเฟส   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 รายวิชาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์
และจลนพลศาสตร์ส าหรับวัสดุ ผู้เรียนควรจะสามารถให้ค าจ ากัดความ
สมบัติ ฟังก์ชั่นและกระบวนการท่ีส าคัญทางเทอร์โมไดนามิกส์ บอก
ความสัมพันธ์ของพลังงานในรูปต่าง ๆ ภายใต้กฎข้อที่หน่ึงและข้อท่ีสอง 
อธิบายข้อก าหนดทางเทอร์โมไดนามิกส์ของเฟสและการเปลี่ยนเฟสของ
ระบบองค์ประกอบเดียว พฤติกรรมสารละลาย เฟสและการแยกเฟส
ของระบบสององค์ประกอบ อธิบายจลนพลศาสตร์เคมี อธิบายหลักการ
แพร่เบื้องต้น ค านวณหาอัตราการแพร่ท่ีเป็นการแพร่แบบสภาวะคงตัว 
อธิบายการเกิดนิวเคลียสและจลนพลศาสตร์ของการเกิดนิวเคลียส 
อธิบายการแยกเฟสและจลนพลศาสตร์ของการแยกเฟสได้  

528215 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1           3(3-0-6) 
 (Principles of Polymer Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 528211 หลักปิโตรเคมีและเคมีพอลิเมอร์ 

โครงสร้างสายโซ่ของโมเลกุลพอลิเมอร์ โครงรูปและโครง
ร่างของสายโซ่พอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุลและวิธีการหาน้ าหนักโมเลกุล 
ขนาดโมเลกุล สถานะของแข็งอสัณฐานและสถานะของแข็งผลึกของพอ
ลิเมอร์ แบบจ าลองโครงสร้างสายโซ่ในสถานะอสัณฐานและสถานะผลึก 
สัณฐานวิทยาของผลึก กระบวนการเกิดผลึกและจลนพลศาสตร์การเกิด
ผลึก อุณหภูมิทรานสิชันของพอลิเมอร์ ทฤษฎีอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพ
แก้ว อุณหพลศาสตร์การหลอมเหลว สารละลายพอลิเมอร์ อุณหพล
ศาสตร์ของการผสม สมดุลเฟสและอุณหพลศาสตร์ของการแยกเฟส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ

ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงรูปและ
โครงร่างกับสถานะอสัณฐานและสถานะผลึก และความสัมพันธ์กับ
อุณหภูมิทรานซิชัน อธิบายผลของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีต่ออุณหภูมิทรานซิ
ชัน ท านายอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้วของระบบพอลิเมอร์ผสมและพอลิ
เมอร์หลายองค์ประกอบท านายอุณหภูมิการหลอมละลายของระบบพอ
ลิเมอร์ท่ีมีสิ่งเจือปน อธิบายกระบวนการการเกิดสารละลายพอลิเมอร์
และปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อกระบวนการละลาย  และสามารถท านาย
พฤติกรรมการละลาย/การแยกเฟสของพอลิเมอร์ผสมได้ 

 
528311 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2            3(3-0-6) 
 (Principles of Polymer Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 528215 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1   

สมบัติหยุ่นหนืด การคืบและการผ่อนคลายความเครียด 
พฤติกรรมพลวัติ ผลของระยะเวลาและความถ่ีต่อกระบวนการผ่อน
คลาย การทับซ้อนของเวลาและอุณหภูมิ แบบจ าลองเชิงกล โครง
ร่างแหของยาง หลักการ/ทฤษฎีสมบัติยืดหยุ่นของยาง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สมบัติยืดหยุ่นแบบยาง การเสียรูปแบบพลาสติกและ    อิลาสติก 
พฤติกรรมทางกล การครากและการแตกหัก ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ทางกล พฤติกรรมความล้มเหลว ความทนทานต่อแรงกระแทกและ
ความเหนียว สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสง    
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของพฤติกรรมหยุ่น
หนืดของพอลิ เมอร์และสร้างแบบจ าลองอธิบายพื้นฐานส าหรับ
พฤติกรรมหยุ่นหนืดสามารถอธิบายและจ าแนกพฤติกรรมทางกลและ
พฤติกรรมความล้มเหลว และอธิบายผลของ ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมีต่อ
พฤติกรรมทางกลและพฤติกรรมความล้มเหลว อธิบายปัจจัยทาง
โครงสร้างสายโซ่และสัณฐานวิทยาต่อสมบัติทางความร้อน สมบัติทาง
ไฟฟ้าและสมบัติทางแสง สามารถท านายสภาวะท่ีน าไปสู่การแตกหักได้ 
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528312 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์             1(0-3-3) 
 (Polymer Testing Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 528311 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 

การทดสอบสมบัติทางความร้อน สมบัติการไหล สมบัติทางกลและ
สมบัติทางไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นท่ีส าคัญของการ
ทดสอบสมบัติด้านต่าง ๆ ตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน สามารถเขียน
รายงานการทดสอบอธิบายหลักการเหตุผลของแต่ละการทดสอบ 
น าเสนอผลการ ทดสอบ และสรุปผลการทดสอบ  

 
528313 วัสดุพอลิเมอร์   3(3-0-6) 
 (Polymeric Materials) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ประเภทและการใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน/ในงานเชิงวิศวกรรม/ชนิดสมรรถนะสูง/ชนิดพิเศษ กลุ่ม
การใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ การทดสอบสมบัติทางกล ความร้อน ไฟฟ้า 
แสง เคมี การติดไฟ และการกั้นการแพร่ผ่าน เทอร์โมพลาสติก เทอร์โม
เซต อิลาสโตเมอร์ พอลิเมอร์ผสมและ (นาโน) คอมพอสิท พอลิเมอร์
ชีวภาพและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ บล็อกโคพอลิเมอร์ การ
น าไปใช้ประโยชน์ขั้นสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถเชื่อมโยงได้ระหว่างโครงสร้างและสมบัติและ
สมรรถนะของเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซต และ อิลาสโตเมอร์ 
สามารถเลือกวัสดุพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ส าหรับการใช้งานท่ีจ าเพาะ
เจาะจง 

 
528314 เครื่องมือวัดและระบบควบคุม   2(2-0-4) 
 (Instrumentation and Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
วิชาบังคับร่วม : 528315 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบควบคุม 

 หลักการเบื้องต้นของระบบเครื่องมือส าหรับการวัดและ
ระบบควบคุมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ หัวข้อท่ี
รวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ พื้นฐานการวัด หลักการท างาน และองค์ประกอบ
ของเครื่องมือวัดและระบบควบคุม เซ็นเซอร์ท่ีใช้ในงานทางวิศวกรรม 
ระบบการควบคุมและการปรับต้ังตัวแปรระบบการควบคุมต่างๆ การ
เขียนโปรแกรม พีแอลซีเบื้องต้น และระบบอัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายหลักพื้นฐานของการวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องแม่นย า อธิบายหลักการท างานพื้นฐาน เปรียบเทียบข้อดี และ
ข้อจ ากัด ของเครื่องมือวัดต่างๆ และเลือกใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม
กับการใช้งานได้ท่ีส าคัญต่องานทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้ อธิบาย
หลักพื้นฐาน และ การปรับตั้งค่าตัวแปรของระบบควบคุมได้  สามารถ
ระบุเครื่องมือวัดและระบบควบคุมท่ีใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ได ้
 
528315   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบการควบคุม    1(0-3-3) 

(Instrumentation and Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 528314 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม 

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
เครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี   สามารถอธิบายหลักการท างานเบื้องต้นของ
เครื่องมือวัด และระบบการควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการข้ึนรูปพอ
ลิเมอร์ สามารถเขียนรายงานการทดสอบอธิบายหลักการเหตุผลของแต่
ละการทดสอบ น าเสนอผลการทดสอบ และสรุปผลการทดสอบ  

 
528316 หลักการขึ นรูปพอลิเมอร์                     3(3-0-6) 
 (Principles of Polymer Processing) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  วิทยกระแส พฤติกรรมการไหลของพอลิ เมอร์หลอม        
ความหนืด การวัดความหนืด ปัจจัยท่ีมีผลต่อความหนืดในกระบวนการ
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528214 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัสดุ 4(4-0-8)                                                
 (Thermodynamics and Kinetics of Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์ ความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีประยุกต์ใช้กับวัสดุและ
กระบวนการ สมดุลเฟสของระบบองค์ประกอบเดียว พฤติกรรมของ
สารละลาย ไดอะแกรมเฟสของระบบสององค์ประกอบ จลนพลศาสตร์
ของปฏิกิริยาเคมี การแพร่ การเกิดนิวเคลียสและจลนพลศาสตร์ของ
การเกิดนิวเคลียส การแยกเฟสของระบบสององค์ประกอบและ
จลนพลศาสตร์ของการแยกเฟส   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 รายวิชาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์
และจลนพลศาสตร์ส าหรับวัสดุ ผู้เรียนควรจะสามารถให้ค าจ ากัดความ
สมบัติ ฟังก์ชั่นและกระบวนการท่ีส าคัญทางเทอร์โมไดนามิกส์ บอก
ความสัมพันธ์ของพลังงานในรูปต่าง ๆ ภายใต้กฎข้อที่หน่ึงและข้อท่ีสอง 
อธิบายข้อก าหนดทางเทอร์โมไดนามิกส์ของเฟสและการเปลี่ยนเฟสของ
ระบบองค์ประกอบเดียว พฤติกรรมสารละลาย เฟสและการแยกเฟส
ของระบบสององค์ประกอบ อธิบายจลนพลศาสตร์เคมี อธิบายหลักการ
แพร่เบื้องต้น ค านวณหาอัตราการแพร่ท่ีเป็นการแพร่แบบสภาวะคงตัว 
อธิบายการเกิดนิวเคลียสและจลนพลศาสตร์ของการเกิดนิวเคลียส 
อธิบายการแยกเฟสและจลนพลศาสตร์ของการแยกเฟสได้  

528215 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1           3(3-0-6) 
 (Principles of Polymer Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 528211 หลักปิโตรเคมีและเคมีพอลิเมอร์ 

โครงสร้างสายโซ่ของโมเลกุลพอลิเมอร์ โครงรูปและโครง
ร่างของสายโซ่พอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุลและวิธีการหาน้ าหนักโมเลกุล 
ขนาดโมเลกุล สถานะของแข็งอสัณฐานและสถานะของแข็งผลึกของพอ
ลิเมอร์ แบบจ าลองโครงสร้างสายโซ่ในสถานะอสัณฐานและสถานะผลึก 
สัณฐานวิทยาของผลึก กระบวนการเกิดผลึกและจลนพลศาสตร์การเกิด
ผลึก อุณหภูมิทรานสิชันของพอลิเมอร์ ทฤษฎีอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพ
แก้ว อุณหพลศาสตร์การหลอมเหลว สารละลายพอลิเมอร์ อุณหพล
ศาสตร์ของการผสม สมดุลเฟสและอุณหพลศาสตร์ของการแยกเฟส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ

ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงรูปและ
โครงร่างกับสถานะอสัณฐานและสถานะผลึก และความสัมพันธ์กับ
อุณหภูมิทรานซิชัน อธิบายผลของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีต่ออุณหภูมิทรานซิ
ชัน ท านายอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้วของระบบพอลิเมอร์ผสมและพอลิ
เมอร์หลายองค์ประกอบท านายอุณหภูมิการหลอมละลายของระบบพอ
ลิเมอร์ท่ีมีสิ่งเจือปน อธิบายกระบวนการการเกิดสารละลายพอลิเมอร์
และปัจจัย ท่ีส่งผลต่อกระบวนการละลาย  และสามารถท านาย
พฤติกรรมการละลาย/การแยกเฟสของพอลิเมอร์ผสมได้ 

 
528311 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2            3(3-0-6) 
 (Principles of Polymer Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 528215 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1   

สมบัติหยุ่นหนืด การคืบและการผ่อนคลายความเครียด 
พฤติกรรมพลวัติ ผลของระยะเวลาและความถี่ต่อกระบวนการผ่อน
คลาย การทับซ้อนของเวลาและอุณหภูมิ แบบจ าลองเชิงกล โครง
ร่างแหของยาง หลักการ/ทฤษฎีสมบัติยืดหยุ่นของยาง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สมบัติยืดหยุ่นแบบยาง การเสียรูปแบบพลาสติกและ    อิลาสติก 
พฤติกรรมทางกล การครากและการแตกหัก ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ทางกล พฤติกรรมความล้มเหลว ความทนทานต่อแรงกระแทกและ
ความเหนียว สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสง    
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของพฤติกรรมหยุ่น
หนืดของพอลิ เมอร์และสร้างแบบจ าลองอธิบายพื้นฐานส าหรับ
พฤติกรรมหยุ่นหนืดสามารถอธิบายและจ าแนกพฤติกรรมทางกลและ
พฤติกรรมความล้มเหลว และอธิบายผลของ ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมีต่อ
พฤติกรรมทางกลและพฤติกรรมความล้มเหลว อธิบายปัจจัยทาง
โครงสร้างสายโซ่และสัณฐานวิทยาต่อสมบัติทางความร้อน สมบัติทาง
ไฟฟ้าและสมบัติทางแสง สามารถท านายสภาวะท่ีน าไปสู่การแตกหักได้ 
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528312 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์             1(0-3-3) 
 (Polymer Testing Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 528311 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 

การทดสอบสมบัติทางความร้อน สมบัติการไหล สมบัติทางกลและ
สมบัติทางไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นท่ีส าคัญของการ
ทดสอบสมบัติด้านต่าง ๆ ตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน สามารถเขียน
รายงานการทดสอบอธิบายหลักการเหตุผลของแต่ละการทดสอบ 
น าเสนอผลการ ทดสอบ และสรุปผลการทดสอบ  

 
528313 วัสดุพอลิเมอร์   3(3-0-6) 
 (Polymeric Materials) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ประเภทและการใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน/ในงานเชิงวิศวกรรม/ชนิดสมรรถนะสูง/ชนิดพิเศษ กลุ่ม
การใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ การทดสอบสมบัติทางกล ความร้อน ไฟฟ้า 
แสง เคมี การติดไฟ และการกั้นการแพร่ผ่าน เทอร์โมพลาสติก เทอร์โม
เซต อิลาสโตเมอร์ พอลิเมอร์ผสมและ (นาโน) คอมพอสิท พอลิเมอร์
ชีวภาพและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ บล็อกโคพอลิเมอร์ การ
น าไปใช้ประโยชน์ขั้นสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถเชื่อมโยงได้ระหว่างโครงสร้างและสมบัติและ
สมรรถนะของเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซต และ อิลาสโตเมอร์ 
สามารถเลือกวัสดุพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ส าหรับการใช้งานท่ีจ าเพาะ
เจาะจง 

 
528314 เครื่องมือวัดและระบบควบคุม   2(2-0-4) 
 (Instrumentation and Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
วิชาบังคับร่วม : 528315 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบควบคุม 

 หลักการเบื้องต้นของระบบเครื่องมือส าหรับการวัดและ
ระบบควบคุมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ หัวข้อท่ี
รวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ พื้นฐานการวัด หลักการท างาน และองค์ประกอบ
ของเครื่องมือวัดและระบบควบคุม เซ็นเซอร์ท่ีใช้ในงานทางวิศวกรรม 
ระบบการควบคุมและการปรับตั้งตัวแปรระบบการควบคุมต่างๆ การ
เขียนโปรแกรม พีแอลซีเบื้องต้น และระบบอัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายหลักพื้นฐานของการวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องแม่นย า อธิบายหลักการท างานพื้นฐาน เปรียบเทียบข้อดี และ
ข้อจ ากัด ของเครื่องมือวัดต่างๆ และเลือกใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม
กับการใช้งานได้ท่ีส าคัญต่องานทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้ อธิบาย
หลักพื้นฐาน และ การปรับตั้งค่าตัวแปรของระบบควบคุมได้  สามารถ
ระบุเครื่องมือวัดและระบบควบคุมท่ีใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ได ้
 
528315   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบการควบคุม    1(0-3-3) 

(Instrumentation and Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 528314 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม 

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
เครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี   สามารถอธิบายหลักการท างานเบื้องต้นของ
เครื่องมือวัด และระบบการควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปพอ
ลิเมอร์ สามารถเขียนรายงานการทดสอบอธิบายหลักการเหตุผลของแต่
ละการทดสอบ น าเสนอผลการทดสอบ และสรุปผลการทดสอบ  

 
528316 หลักการขึ นรูปพอลิเมอร์                     3(3-0-6) 
 (Principles of Polymer Processing) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  วิทยกระแส พฤติกรรมการไหลของพอลิ เมอร์หลอม        
ความหนืด การวัดความหนืด ปัจจัยท่ีมีผลต่อความหนืดในกระบวนการ
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ขึ้นรูป การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีการ
ผสมและคอมปาวน์ดิง  หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์ในกระบวนการขึ้นรูป
ต่างๆ ได้แก่ การอัดรีด การฉีด การเป่า การกดอัด  เทอร์โมฟอร์มมิ่ง  
การขึ้นรูปแบบหมุน ข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ 
การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกกระบวนการขึ้นรูปท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์แต่ละชนิด สามารถอธิบายวิธีการข้ึนรูป  วิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
สามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการขึ้นรูปเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติตามความต้องการของผุ้ใช้งาน โดยบูรณาการ
ความรู้จากการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติของพอลิเมอร์ 
และ ปัจจัยท่ีใช้ในการขึ้นรูป   
 
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 การแก้ปัญหาส าหรับกระบวนการอัดรีด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถบอกความแตกต่างของประเภทของเครื่อง
อัดรีด เลือกแบบสกรูท่ีเหมาะสมในการใช้งาน เลือกดายด์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระบวนการอัดรีด บอกขั้นตอนใน
กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีดประเภทต่างๆ  บอกแนวทางในการ
แก้ปัญหาในเบื้องต้นส าหรับกระบวนการอัดรีด  
 
528318 ปฏิบัติการขึ นรูปพอลิเมอร์ 1 1(0-3-3) 
 (Polymer Processing laboratory I) 
วิชาบังคับร่วม : 528317 การอัดรีดพอลิเมอร์ 

 การศึกษาสมบัติทางกระแสวิทยาโดยใช้แคปิลารีรีโอมิเตอร์ 
การทดลองเกี่ยวกับการอัดรีดโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การท า
พอลิเมอร์คอมพาวนด์โดยใช้เครื่องผสมภายในและเครื่องอัดรีดแบบสกรู
คู่ การอัดรีดฟิล์มชนิดเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบการอัดรีดเป่าขึ้นรูป 
โปรแกรม PICAT 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถในการใช้เครื่องแคปิลารีรีโอมิเตอร์ เครื่องผสม
ภายใน เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ การขึ้นรูปฟิล์ม
แบบเป่า การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้การอัดรีดเป่าขึ้นรูป และการใช้
โปรแกรม PICAT ในการจ าลองการขึ้นรูปเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 
 
528319 การออกแบบหัวรีด   2(2-0-4) 
 (Die Design) 
วิชาบังคับก่อน : 528317 การอัดรีดพอลิเมอร์  525206 การเขียน
แบบวิศวกรรม 2 
วิชาบังคับร่วม : 528320 ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด 
 วิชาน้ีจะทบทวนหลักทฤษฏีและข้อปฏิบัติทางวิศวกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบหัวรีด โดยจะครอบคลุมถึงข้อพิจารณา
พื้นฐานในการออกแบบหัวรีดและผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมส าหรับงานอัด
รีดพลาสติก ท้ังน้ีหัวข้อท่ีให้ความส าคัญได้แก่สมการพื้นฐานเกี่ยวกับ
การไหลของพลาสติกหลอมผ่านช่องแคบรูปทรงต่างๆ การออกแบบหัว
รีดท่ีมีช่องทางออกเป็นรูปร่างต่างๆ ได้แก่ หัวรีดกลม แบน ท่อกลวง 
และ รูปร่างอื่นๆ รวมถึง การออกแบบหัวรีดส าหรับการเคลือบ และ 
การอัดรีดร่วม และอุปกรณ์รับออกท่ีใช้ร่วมกับการอัดรีดท่ีจ าเพราะกับ
ผลิตภัณฑ์อัดรีดต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายกระบวนการสร้างหัวรีดได้  จ าแนกประเภท
ของหัวรีด และ ทราบข้อพิจารณาท่ีจ าเป็นส าหรับการออกแบบ และ 
หน้าท่ีของ ชิ้นส่วนองค์ประกอบของหัวรีด  ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน
องค์ประกอบ และ กระบวนการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ  
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 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 
 ปฏิบัติการออกแบบหัวรีดเป็นวิชาเสริมส าหรับ วิชา 
528319 การออกแบบหัวรีด นักศึกษาจะท าโครงงานการออกแบบหัว
รีดโดยใช้หลักการออกแบบทางวิศวกรรม  การวิเคราะห์ชิ้นงาน หัวรีด 
และ การเขียนแบบทางวิศวกรรม   รวมถึง การใช้เครื่องมือทาง
วิศวกรรมสมัยใหม่ท่ีจ าเป็น ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเชิงวิศวกรรม
เพื่อวิเคราะห์การไหลของพอลิเมอร์หลอมผ่านช่องการไหลรูปแบบต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี  อ่านแบบวิศวกรรมของหัวรีดได้  ด าเนินการทวน
วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ และใช้ข้อมูลการหดตัวของ
พลาสติกท่ีหาได้ในการออกแบบหัวรีดเพื่อผลิตชิ้นงานได้ ด าเนินการ
และวิเคราะห์ผลของจ าลองการไหล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ได้ หาข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบหัวรีดได้ ใช้เทคนิค ทักษะ และ
เครื่องมือสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้ 
  
528321 การฉีดขึ นรูปพอลิเมอร์                       3(3-0-6) 
 (Injection Molding of  Polymer) 
วิชาบังคับก่อน : 528316 หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
  องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด ได้แก่ หน่วย
ฉีด หน่วยยึดแม่พิมพ์  ระบบส่งก าลังและระบบควบคุม  พื้นฐานการ
ออกแบบแม่พิมพ์   ตัวแปรส าคัญในการขึ้นรูป ได้แก่ ความดัน อุณหภูมิ 
ความเร็ว ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมบัติของชิ้นงานฉีด ลักษณะ
โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด กระบวนการฉีดแบบใช้แก๊
ซช่วย กระบวนการฉีดทับ กระบวนการฉีดโฟม และกระบวนการฉีดโดย
เทคนิคพิเศษอื่นๆ  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชิ้นงานฉีด 
การอภิปรายความรู้ใหม่ในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด การทัศนศึกษาใน
โรงงานฉีดขึ้นรูป 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การอธิบายหน้าท่ีและความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบในเครื่องฉีด 

กลไกการท างานของเครื่องฉีด  มีพื้นฐานความรู้ส าหรับการออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีด สามารถอภิปรายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้าง  สมบัติของชิ้นงานฉีด และปัจจัยการฉีดขึ้นรูปได้  สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
ของชิ้นงานท่ีได้จากกระบวนการขึ้นฉีดขึ้นรูปได้      
 
528322 ปฏิบัติการขึ นรูปพอลิเมอร์ 2            1(0-3-3) 
  (Polymer Processing Laboratory II) 
วิชาบังคับร่วม : 528321 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์   
   การใช้เครื่องฉีดและการตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ในเครื่องฉีด 
การศึกษาชนิดของข้อบกพร่องของชิ้นงานท่ีได้จากการขึ้นรูปแบบฉีด 
ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงานท่ีได้จากการขึ้นรูปแบบฉีด  
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด    การขึ้น
รูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง การวัดความหนืดของยาง การผสมและการขึ้น
รูปยาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ดังต่อไปน้ี  ตั้งค่าพารามิเตอร์และใช้เครื่องฉีดเพื่อฉีดให้ได้ชิ้นงานท่ีมี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานของโรงงาน อุตสาหกรรมท่ัวไป ปรับตัวแปร
เพื่อให้ได้ชิ้นงานท่ีมีสมบัติเหมาะสม   สามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชิ้นงานฉีด โดยสามารถบอกสาเหตุและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องทั่วไป
ท่ีพบในชิ้นงานฉีดโดยการใช้โปรแกรม แบบจ าลองได้ ขึ้นรูปชิ้นงานโดย
กระบวนการเทอร์โมฟอร์มมิ่งได้ วัดความหนืดของยางได้  ผสมและขึ้น
รูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 
 
528411 การออกแบบแม่พิมพ์ 3(3-0-6) 
 (Mold Design) 
วิชาบังคับก่อน : 528321 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์  525206 การเขียน
แบบวิศวกรรม 2 
วิชาบังคับร่วม : 528412 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ 
 หลักเบื้องต้นของออกแบบเชิงวิศวกรรมส าหรับแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก การประมาณต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
ท่ี เหมาะสมส าหรับงานฉีด ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์  ชนิด 
โครงสร้าง ชิ้นส่วนองค์ประกอบมาตรฐานและหน้าท่ีของแม่พิมพ์     
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ขึ้นรูป การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีการ
ผสมและคอมปาวน์ดิง  หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์ในกระบวนการขึ้นรูป
ต่างๆ ได้แก่ การอัดรีด การฉีด การเป่า การกดอัด  เทอร์โมฟอร์มมิ่ง  
การขึ้นรูปแบบหมุน ข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ 
การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกกระบวนการขึ้นรูปท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์แต่ละชนิด สามารถอธิบายวิธีการข้ึนรูป  วิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
สามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการขึ้นรูปเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติตามความต้องการของผุ้ใช้งาน โดยบูรณาการ
ความรู้จากการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติของพอลิเมอร์ 
และ ปัจจัยท่ีใช้ในการขึ้นรูป   
 
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 การแก้ปัญหาส าหรับกระบวนการอัดรีด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถบอกความแตกต่างของประเภทของเครื่อง
อัดรีด เลือกแบบสกรูท่ีเหมาะสมในการใช้งาน เลือกดายด์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระบวนการอัดรีด บอกขั้นตอนใน
กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีดประเภทต่างๆ  บอกแนวทางในการ
แก้ปัญหาในเบื้องต้นส าหรับกระบวนการอัดรีด  
 
528318 ปฏิบัติการขึ นรูปพอลิเมอร์ 1 1(0-3-3) 
 (Polymer Processing laboratory I) 
วิชาบังคับร่วม : 528317 การอัดรีดพอลิเมอร์ 

 การศึกษาสมบัติทางกระแสวิทยาโดยใช้แคปิลารีรีโอมิเตอร์ 
การทดลองเกี่ยวกับการอัดรีดโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การท า
พอลิเมอร์คอมพาวนด์โดยใช้เครื่องผสมภายในและเครื่องอัดรีดแบบสกรู
คู่ การอัดรีดฟิล์มชนิดเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบการอัดรีดเป่าขึ้นรูป 
โปรแกรม PICAT 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถในการใช้เครื่องแคปิลารีรีโอมิเตอร์ เครื่องผสม
ภายใน เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ การขึ้นรูปฟิล์ม
แบบเป่า การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้การอัดรีดเป่าขึ้นรูป และการใช้
โปรแกรม PICAT ในการจ าลองการขึ้นรูปเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 
 
528319 การออกแบบหัวรีด   2(2-0-4) 
 (Die Design) 
วิชาบังคับก่อน : 528317 การอัดรีดพอลิเมอร์  525206 การเขียน
แบบวิศวกรรม 2 
วิชาบังคับร่วม : 528320 ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด 
 วิชาน้ีจะทบทวนหลักทฤษฏีและข้อปฏิบัติทางวิศวกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบหัวรีด โดยจะครอบคลุมถึงข้อพิจารณา
พื้นฐานในการออกแบบหัวรีดและผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมส าหรับงานอัด
รีดพลาสติก ท้ังน้ีหัวข้อท่ีให้ความส าคัญได้แก่สมการพื้นฐานเกี่ยวกับ
การไหลของพลาสติกหลอมผ่านช่องแคบรูปทรงต่างๆ การออกแบบหัว
รีดท่ีมีช่องทางออกเป็นรูปร่างต่างๆ ได้แก่ หัวรีดกลม แบน ท่อกลวง 
และ รูปร่างอื่นๆ รวมถึง การออกแบบหัวรีดส าหรับการเคลือบ และ 
การอัดรีดร่วม และอุปกรณ์รับออกท่ีใช้ร่วมกับการอัดรีดท่ีจ าเพราะกับ
ผลิตภัณฑ์อัดรีดต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายกระบวนการสร้างหัวรีดได้  จ าแนกประเภท
ของหัวรีด และ ทราบข้อพิจารณาท่ีจ าเป็นส าหรับการออกแบบ และ 
หน้าท่ีของ ชิ้นส่วนองค์ประกอบของหัวรีด  ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน
องค์ประกอบ และ กระบวนการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ  
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 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 
 ปฏิบัติการออกแบบหัวรีดเป็นวิชาเสริมส าหรับ วิชา 
528319 การออกแบบหัวรีด นักศึกษาจะท าโครงงานการออกแบบหัว
รีดโดยใช้หลักการออกแบบทางวิศวกรรม  การวิเคราะห์ชิ้นงาน หัวรีด 
และ การเขียนแบบทางวิศวกรรม   รวมถึง การใช้เครื่องมือทาง
วิศวกรรมสมัยใหม่ท่ีจ าเป็น ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเชิงวิศวกรรม
เพื่อวิเคราะห์การไหลของพอลิเมอร์หลอมผ่านช่องการไหลรูปแบบต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี  อ่านแบบวิศวกรรมของหัวรีดได้  ด าเนินการทวน
วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ และใช้ข้อมูลการหดตัวของ
พลาสติกท่ีหาได้ในการออกแบบหัวรีดเพื่อผลิตชิ้นงานได้ ด าเนินการ
และวิเคราะห์ผลของจ าลองการไหล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ได้ หาข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบหัวรีดได้ ใช้เทคนิค ทักษะ และ
เครื่องมือสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้ 
  
528321 การฉีดขึ นรูปพอลิเมอร์                       3(3-0-6) 
 (Injection Molding of  Polymer) 
วิชาบังคับก่อน : 528316 หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
  องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด ได้แก่ หน่วย
ฉีด หน่วยยึดแม่พิมพ์  ระบบส่งก าลังและระบบควบคุม  พื้นฐานการ
ออกแบบแม่พิมพ์   ตัวแปรส าคัญในการขึ้นรูป ได้แก่ ความดัน อุณหภูมิ 
ความเร็ว ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมบัติของชิ้นงานฉีด ลักษณะ
โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด กระบวนการฉีดแบบใช้แก๊
ซช่วย กระบวนการฉีดทับ กระบวนการฉีดโฟม และกระบวนการฉีดโดย
เทคนิคพิเศษอื่นๆ  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชิ้นงานฉีด 
การอภิปรายความรู้ใหม่ในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด การทัศนศึกษาใน
โรงงานฉีดขึ้นรูป 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การอธิบายหน้าท่ีและความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบในเครื่องฉีด 

กลไกการท างานของเครื่องฉีด  มีพื้นฐานความรู้ส าหรับการออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีด สามารถอภิปรายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้าง  สมบัติของชิ้นงานฉีด และปัจจัยการฉีดขึ้นรูปได้  สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
ของชิ้นงานท่ีได้จากกระบวนการขึ้นฉีดขึ้นรูปได้      
 
528322 ปฏิบัติการขึ นรูปพอลิเมอร์ 2            1(0-3-3) 
  (Polymer Processing Laboratory II) 
วิชาบังคับร่วม : 528321 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์   
   การใช้เครื่องฉีดและการตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ในเครื่องฉีด 
การศึกษาชนิดของข้อบกพร่องของชิ้นงานท่ีได้จากการขึ้นรูปแบบฉีด 
ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงานท่ีได้จากการขึ้นรูปแบบฉีด  
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด    การขึ้น
รูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง การวัดความหนืดของยาง การผสมและการขึ้น
รูปยาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ดังต่อไปน้ี  ตั้งค่าพารามิเตอร์และใช้เครื่องฉีดเพื่อฉีดให้ได้ชิ้นงานท่ีมี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานของโรงงาน อุตสาหกรรมท่ัวไป ปรับตัวแปร
เพื่อให้ได้ชิ้นงานท่ีมีสมบัติเหมาะสม   สามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชิ้นงานฉีด โดยสามารถบอกสาเหตุและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องทั่วไป
ท่ีพบในชิ้นงานฉีดโดยการใช้โปรแกรม แบบจ าลองได้ ขึ้นรูปชิ้นงานโดย
กระบวนการเทอร์โมฟอร์มมิ่งได้ วัดความหนืดของยางได้  ผสมและขึ้น
รูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 
 
528411 การออกแบบแม่พิมพ์ 3(3-0-6) 
 (Mold Design) 
วิชาบังคับก่อน : 528321 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์  525206 การเขียน
แบบวิศวกรรม 2 
วิชาบังคับร่วม : 528412 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ 
 หลักเบื้องต้นของออกแบบเชิงวิศวกรรมส าหรับแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก การประมาณต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
ท่ี เหมาะสมส าหรับงานฉีด ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์  ชนิด 
โครงสร้าง ชิ้นส่วนองค์ประกอบมาตรฐานและหน้าท่ีของแม่พิมพ์     
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การออกแบบทางวิ่งแบบสมดุล การออกแบบประตูฉีด ช่องระบาย
อากาศ ระบบหล่อเย็น และ ระบบกระทุ้งชิ้นงาน การวิเคราะห์การหด
ตัวของชิ้นงาน การแก้ปัญหางานฉีด การเลือกวัสดุส าหรับท าแม่พิมพ์ 
และการดูแลรักษาแม่พิมพ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ฉีดได้ จ าแนก
ประเภทของแม่พิมพ์ และ ทราบข้อพิจารณาท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ออกแบบ และหน้าท่ี ของชิ้นส่วนองค์ประกอบของแม่พิมพ์ ประเมิน
ราคาชิ้นงาน และ แม่พิมพ์ รวมถึงเวลาท่ีต้องใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ได้ 
ออกแบบระบบ ชิ้นส่วนองค์ประกอบ และ กระบวนการ เพื่อให้ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ ประยุกต์ ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรราศาสตร์ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมได้ 
 
528412 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ 1(0-3-3) 
 (Mold Design Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 528321 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ 525206 การเขียน
แบบวิศวกรรม 2 
วิชาบังคับร่วม : 528411 การออกแบบแม่พิมพ์ 
 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์เป็นวิชาเสริมส าหรับ วิชา 
528411 การออกแบบแม่พิมพ์ นักศึกษาจะท าโครงงานการออกแบบ
และสร้างแม่พิมพ์ฉีดท่ีสมบูรณ์ โดยการท าโครงงานน้ีจะท าให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรง ตั้งแต่ การวิเคราะห์ชิ้นงาน แม่พิมพ์ และ การ
เขียนแบบทางวิศวกรรม  หลักเบื้องต้นของออกแบบเชิงวิศวกรรม 
รวมถึง การใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมสมัยใหม่ท่ีจ าเป็น ได้แก่ การใช
คอมพิวเตอร์ช่วยเชิงวิศวกรรม และเทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ต่างๆ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อ่านแบบวิศวกรรมของแม่พิมพ์ได้ ด าเนินการทวน
วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ และใช้ข้อมูลการหดตัวของ
พลาสติกท่ีหาได้ในการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นงานได้ ด าเนินการ
และวิเคราะห์ผลการจ าลองการไหล การอัดคงค้างความดัน และ การ

หล่อเย็น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยได้ แปรผลการวิเคราะห์การ
หดตัวและการบิดเบี้ยวของชิ้นงานได้หาข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบ
แม่พิมพ์ ได้ ใช้ เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือสมัยใหม่ ท่ีจ าเป็นต่อ
ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้ 
 
528413 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและ                 3(3-0-6) 
 การเลือกสรรวัสดุ   
 (Plastic Product Design and Materials Selection) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักเบื้องต้นของออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์กับกระบวนการขึ้นรูปพอ
ลิเมอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการสร้าง
ชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว รวมถึงการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม พอลิ
เมอร์กลุ่มต่างๆ  สมบัติของพอลิเมอร์ หลักเบื้องต้นของการเลือกสรร
วัสดุ แผนภูมิการเลือกสรรวัสดุ ดัชนีวัสดุ แหล่งข้อมูลของวัสดุ การ
เลือกวัสดุท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สามารถเสนอตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนการขึ้นรูป รวมท้ังสามารถอธิบายการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิง่แวดล้อม ผู้เรียนสามารถระบุจุดส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานด้านต่างๆ ผู้เรียนสามารถอธิบายสมบัติส าคัญ
ของพอลิเมอร์ ผู้เรียนสามารถคัดเลือกวัสดุโดยใช้ดัชนีวัสดุและแผนภูมิ
การเลือกวัสดุ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างง่ายและเลือกวัสดุได้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผ่านโครงงานขนาดเล็ก 
 
528414 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์         1(1-0-3) 
 (Pre- Polymer Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระเบียบวิธีการวิจัยส าหรับโครงงานวิจัยวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
วิธีการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรมEndNote การเตรียมสื่อ 
Power Point ส าหรับการน าเสนองาน การเขียนรายงานและวิธีการ
เขียนเอกสารอ้างอิง  การอ่านจับใจความบทความวิชาการภาษาอังกฤษ 
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การอบรมการใช้เครื่องขึ้นรูปและเครื่องทดสอบสมบัติทางกล ข้อควร
ปฏิบัติและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังน้ี  สามารถสืบค้นคืนสารสนเทศ  ใช้โปรแกรม EndNote  
เตรียมสื่อ Power Point ส าหรับการน าเสนองาน รู้จักวิธีเขียนรายงาน
และเขียนเอกสารอ้างอิงได้ถูกต้องตามหลักการ รู้จักวิธีการอ่านจับ
ใจความบทความวิชาการภาษาอังกฤษ 
 
528415 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์           3(0-6-0) 
 (Polymer Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : 528414 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 ฝึกแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ และการใช้ความรู้
พื้นฐานจากรายวิชาชีพบังคับวิศวกรรมพอลิเมอร์ท่ีมีความสัมพันธ์กันท้ัง
ทางด้านกระบวนการขึ้นรูป โครงสร้างและศักยภาพของพอลิเมอร์มาใช้
ในการแก้ปัญหา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังน้ี แก้ปัญหาท่ีส าคัญในวิศวกรรมพอลิเมอร์ ท้ังประเด็น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการด าเนิน
โครงงานในรูปแบบของรายงานและน าเสนอข้อมูลแบบปาก 
 
528416 วิศวกรรมความปลอดภัย 4(4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการเกี่ยวกับชีวอนามัย ความปลอดภัย และการ
ป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อม อันตรายจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากอัคคีภัย การปะทุ 
และวิธีป้องกัน ความปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษและปะทุได้ อันตราย
จากความร้อนและการท างานท่ีอุณหภูมิสูง กฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลักการจัดการเรื่องความปลอดภัยในการท างาน สาระส าคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและหลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และ
อันตรายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานในลักษณะต่างๆได้สามารถเลือก
อุปกรณ์ป้องกันภัยท่ีเหมาะสมกับลักษณะของการเกิดอันตรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าแนกการบาดเจ็บและเลือกใช้วิธีปฐมพยาบาลท่ี
เหมาะสมเพื่อลดอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้บาดเจ็บ และ มีจิตส านึกเรื่อง
ความปลอดภัยของตนเอง ร่วมงาน และสิ่งแวดล้อม 
 
528432 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 าหนักโมเลกุลและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟี (SEC 
และ HPLC) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายหลักการแยกและการสกัด อธิบายหลักการ
ของเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีและสัณฐานวิทยา
ของพอลิ -เมอร์บรรยายหลักการตรวจสอบน้ าหนักโมเลกุลและ
องค์ประกอบในพอลิเมอร์ วิเคราะห์และเลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการ
ตรวจสอบพอลิเมอร์ตัวอย่างที่ยกเป็นกรณีศึกษา 
 
528433 สารเติมแต่งและการดัดแปรพอลิเมอร์     3(3-0-6) 
 (Polymer Additives and Modification) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หลักการท่ัวไปในการดัดแปรพอลิเมอร์ ประเภทของ
สารเติมแต่ง พฤติกรรมทางกายภาพของสารเติมแต่ง การคอมพาวนด์
พอลิเมอร์และสารเติมแต่ง ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสารเติมแต่ง
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การออกแบบทางว่ิงแบบสมดุล การออกแบบประตูฉีด ช่องระบาย
อากาศ ระบบหล่อเย็น และ ระบบกระทุ้งชิ้นงาน การวิเคราะห์การหด
ตัวของชิ้นงาน การแก้ปัญหางานฉีด การเลือกวัสดุส าหรับท าแม่พิมพ์ 
และการดูแลรักษาแม่พิมพ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ฉีดได้ จ าแนก
ประเภทของแม่พิมพ์ และ ทราบข้อพิจารณาท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ออกแบบ และหน้าท่ี ของชิ้นส่วนองค์ประกอบของแม่พิมพ์ ประเมิน
ราคาชิ้นงาน และ แม่พิมพ์ รวมถึงเวลาท่ีต้องใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ได้ 
ออกแบบระบบ ช้ินส่วนองค์ประกอบ และ กระบวนการ เพื่อให้ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ ประยุกต์ ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรราศาสตร์ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมได้ 
 
528412 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ 1(0-3-3) 
 (Mold Design Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 528321 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ 525206 การเขียน
แบบวิศวกรรม 2 
วิชาบังคับร่วม : 528411 การออกแบบแม่พิมพ์ 
 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์เป็นวิชาเสริมส าหรับ วิชา 
528411 การออกแบบแม่พิมพ์ นักศึกษาจะท าโครงงานการออกแบบ
และสร้างแม่พิมพ์ฉีดท่ีสมบูรณ์ โดยการท าโครงงานน้ีจะท าให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรง ตั้งแต่ การวิเคราะห์ชิ้นงาน แม่พิมพ์ และ การ
เขียนแบบทางวิศวกรรม  หลักเบื้องต้นของออกแบบเชิงวิศวกรรม 
รวมถึง การใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมสมัยใหม่ท่ีจ าเป็น ได้แก่ การใช
คอมพิวเตอร์ช่วยเชิงวิศวกรรม และเทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ต่างๆ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อ่านแบบวิศวกรรมของแม่พิมพ์ได้ ด าเนินการทวน
วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ และใช้ข้อมูลการหดตัวของ
พลาสติกท่ีหาได้ในการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นงานได้ ด าเนินการ
และวิเคราะห์ผลการจ าลองการไหล การอัดคงค้างความดัน และ การ

หล่อเย็น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยได้ แปรผลการวิเคราะห์การ
หดตัวและการบิดเบี้ยวของชิ้นงานได้หาข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบ
แม่พิมพ์ ได้ ใช้ เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือสมัยใหม่ ท่ีจ าเป็นต่อ
ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้ 
 
528413 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและ                 3(3-0-6) 
 การเลือกสรรวัสดุ   
 (Plastic Product Design and Materials Selection) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักเบื้องต้นของออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์กับกระบวนการขึ้นรูปพอ
ลิเมอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการสร้าง
ชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว รวมถึงการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม พอลิ
เมอร์กลุ่มต่างๆ  สมบัติของพอลิเมอร์ หลักเบื้องต้นของการเลือกสรร
วัสดุ แผนภูมิการเลือกสรรวัสดุ ดัชนีวัสดุ แหล่งข้อมูลของวัสดุ การ
เลือกวัสดุท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สามารถเสนอตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนการขึ้นรูป รวมท้ังสามารถอธิบายการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิง่แวดล้อม ผู้เรียนสามารถระบุจุดส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานด้านต่างๆ ผู้เรียนสามารถอธิบายสมบัติส าคัญ
ของพอลิเมอร์ ผู้เรียนสามารถคัดเลือกวัสดุโดยใช้ดัชนีวัสดุและแผนภูมิ
การเลือกวัสดุ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างง่ายและเลือกวัสดุได้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผ่านโครงงานขนาดเล็ก 
 
528414 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์         1(1-0-3) 
 (Pre- Polymer Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระเบียบวิธีการวิจัยส าหรับโครงงานวิจัยวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
วิธีการค้นคืนสารสนเทศ การใช้โปรแกรมEndNote การเตรียมสื่อ 
Power Point ส าหรับการน าเสนองาน การเขียนรายงานและวิธีการ
เขียนเอกสารอ้างอิง  การอ่านจับใจความบทความวิชาการภาษาอังกฤษ 
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การอบรมการใช้เครื่องขึ้นรูปและเครื่องทดสอบสมบัติทางกล ข้อควร
ปฏิบัติและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังน้ี  สามารถสืบค้นคืนสารสนเทศ  ใช้โปรแกรม EndNote  
เตรียมสื่อ Power Point ส าหรับการน าเสนองาน รู้จักวิธีเขียนรายงาน
และเขียนเอกสารอ้างอิงได้ถูกต้องตามหลักการ รู้จักวิธีการอ่านจับ
ใจความบทความวิชาการภาษาอังกฤษ 
 
528415 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์           3(0-6-0) 
 (Polymer Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : 528414 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 ฝึกแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ และการใช้ความรู้
พื้นฐานจากรายวิชาชีพบังคับวิศวกรรมพอลิเมอร์ท่ีมีความสัมพันธ์กันท้ัง
ทางด้านกระบวนการขึ้นรูป โครงสร้างและศักยภาพของพอลิเมอร์มาใช้
ในการแก้ปัญหา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังน้ี แก้ปัญหาท่ีส าคัญในวิศวกรรมพอลิเมอร์ ท้ังประเด็น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการด าเนิน
โครงงานในรูปแบบของรายงานและน าเสนอข้อมูลแบบปาก 
 
528416 วิศวกรรมความปลอดภัย 4(4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการเกี่ยวกับชีวอนามัย ความปลอดภัย และการ
ป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อม อันตรายจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากอัคคีภัย การปะทุ 
และวิธีป้องกัน ความปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษและปะทุได้ อันตราย
จากความร้อนและการท างานท่ีอุณหภูมิสูง กฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลักการจัดการเรื่องความปลอดภัยในการท างาน สาระส าคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและหลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และ
อันตรายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานในลักษณะต่างๆได้สามารถเลือก
อุปกรณ์ป้องกันภัยท่ีเหมาะสมกับลักษณะของการเกิดอันตรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าแนกการบาดเจ็บและเลือกใช้วิธีปฐมพยาบาลท่ี
เหมาะสมเพื่อลดอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้บาดเจ็บ และ มีจิตส านึกเรื่อง
ความปลอดภัยของตนเอง ร่วมงาน และสิ่งแวดล้อม 
 
528432 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 าหนักโมเลกุลและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟี (SEC 
และ HPLC) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายหลักการแยกและการสกัด อธิบายหลักการ
ของเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีและสัณฐานวิทยา
ของพอลิ -เมอร์บรรยายหลักการตรวจสอบน้ าหนักโมเลกุลและ
องค์ประกอบในพอลิเมอร์ วิเคราะห์และเลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการ
ตรวจสอบพอลิเมอร์ตัวอย่างที่ยกเป็นกรณีศึกษา 
 
528433 สารเติมแต่งและการดัดแปรพอลิเมอร์     3(3-0-6) 
 (Polymer Additives and Modification) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หลักการท่ัวไปในการดัดแปรพอลิเมอร์ ประเภทของ
สารเติมแต่ง พฤติกรรมทางกายภาพของสารเติมแต่ง การคอมพาวนด์
พอลิเมอร์และสารเติมแต่ง ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสารเติมแต่ง
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กับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมทางกายภาพของ
สารเติมแต่ง และน าเสนองานวิจัยเกี่ยวกับสารเติมแต่ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนจะสามารถบอกหน้าท่ี
ของสารเติมแต่งแต่ละชนิด เลือกประเภทของสารเติมแต่งให้ เหมาะสม
กับการใช้งาน บอกวิธีในการเติมสารเติมแต่งในพอลิเมอร์ อธิบาย
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี  และสามารถอธิบายการ
ละลายของสารเติมแต่งในพอลิเมอร์และการสูญเสียของสารเติมแต่งใน
พอลิเมอร์ 
 
528434 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท      3(3-0-6) 
 (Polymer Blends and Composites) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ผสม เทอร์โมไดนามิก
ของพอลิเมอร์ผสม การส่งเสริมสภาพเข้ากันได้และการผสมแบบ
เกิดปฏิกิริยา การผสมพอลิเมอร์ผสม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติ
และประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ผสม การเพิ่มความเหนียวของพอลิ
เมอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์คอมโพสิท กระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์คอมโพสิท สมบัติและประสิทธิภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิท 
พอลิ -เมอร์คอมโพสิท ท่ี เสริมแรงด้ วย เส้น ใย  การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์สมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิท การ
ค้นคว้า การท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยด้านพอลิเมอร์ผสมและพอ
ลิเมอร์คอมโพสิท รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมโดยใช้
ความรู้ทางเทอร์โมไดนามิก บรรยายการเลือกวิธีส่งเสริมสภาพเข้ากันได้
ของพอลิเมอร์ผสมได้อย่างเหมาะสม อธิบายผลกระทบของการผสม
สัณฐานวิทยาและชนิดของพอลิเมอร์ท่ีน ามาผสมต่อประสิทธิภาพการใช้
งานของพอลิเมอร์ผสม  ระบุวิธีการเพิ่มความเหนียวให้แก่พอลิเมอร์  
อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อสมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิท  บรรยาย
การผลิตคอมโพสิทด้วยกระบวนการผลิตแบบต่างๆ   ใช้สมการท่ี
เกี่ยวข้องในการท านายสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิท   
 

528435 การท าคอมพาวนด์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Compounding) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 กลไกพื้นฐานของการผสม การผสมแบบแตกตัว การผสม
แบบกระจายตัว เครื่องผสม การคอม     พาวนด์ในเครื่องผสมภายใน 
การคอมพาวนด์ในเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การคอมพาวนด์ในเครื่อง
อัดรีดแบบ   สกรูคู่ การท าคอมพาวนด์พอลิเมอร์ และน าเสนองานวิจัย
เกี่ยวกับการท าคอมพาวน์พอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้ เรียนจะสามารถบอก
ความหมายของการผสมแบบแตกตัวและกระจายตัว อธิบายหลักการ
และขั้นตอนการผสมในเครื่องผสมภายในและเครื่องอัดรีด เลือกเทคนิค
การผสมท่ีเหมาะกับระบบการท าคอมพาวนด์พอลิเมอร์ และสามารถ
ก าหนดขอบเขตตัวแปรการขึ้นรูปในการท าคอมพาวนด์พอลิเมอร์ 
 
528436 วัสดุเส้นใยเสริมแรง 3(3-0-6) 
 (Fiber Reinforced Materials) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ประเภทของเส้นใยเสริมแรง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุพอลิ
เมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย กลศาสตร์จุลภาค  สมบัติ และ 
การทดสอบ ตัวอย่างการออกแบบและการขึ้นรูปวัสดุเส้นใยเสริมแรง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ดังต่อไปน้ี   สามารถบอกชนิด และสมบัติของเส้นใยท่ีใช้ในการผลิตวัสดุ
เสริมแรงได้ สามารถบอกกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบเสริมแรง
ด้วยเส้นใยได้   สามารถอธิบายสมบัติ และวิธีทดสอบของวัสดุเชิง
ประกอบเสริมแรงได้ สามารถเลือกชนิดของเส้นใย และกระบวนการ
ผลิตวัสดุเส้นใยเสริมแรงได้ 
 
528437 วัสดุเคลือบผิว                         3(3-0-6) 
 (Surface Coatings) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

หลักการเบื้องต้นและเทคนิคการเคลือบผิว วัสดุเคลือบผิว
อินทรีย์ วัสดุเคลือบผิวไอระเหยเคมี และ วัสดุเคลือบผิวไอระเหย
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กายภาพ กลไกการยึดติดและสมดุลการแผ่เป็นฟิล์มบางของของเหลว 
องค์ประกอบของวัสดุเคลือบผิวอินทรีย์ สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สารยึดพอลิเมอร์ ตัวท าละลาย/ตัวกลาง สารให้สี สารเติมแต่ง วัสดุ
เคลือบผิวแบบใช้น้ า แบบใช้ตัวท าละลาย และแบบเป็นผง สมบัติการ
ไหล เทคนิคการผสมและการท าให้กระจาย เทคนิคการเคลือบผิวหน้า 
การเกิดฟิล์ม และการแห้งตัว การทดสอบวัสดุเคลือบผิว  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายหน้าท่ีหลักท่ีส าคัญของสารยึดพอลิ
เมอร์ ตัวท าละลาย/ตัวกลาง เม็ดสี และสารเติมแต่ง และเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม สามารถประมาณอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของสารยึด
พอลิเมอร์ ตัวท าละลาย และเม็ดสี เพื่อให้ได้สภาวะกระจายตัวท่ีดีของ
เม็ดสี  สามารถใช้หลักการพื้นฐานของ การเกิดสารละลาย การท าให้
เกิดการกระจายตัวและสมบัติการไหล การยึดติดและการเกิดฟิล์ม ใน
การท าให้ได้วัสดุเคลือบผิวท่ีมีสมบัติเหมาะสม และท าให้ฟิล์มยึดติดได้ดี
บนสับเสรท 
 
528438 เทคโนโลยีของสารยึดติด 2(2-0-4) 
 (Technology of Adhesives) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎีการยึดติด  ประเภทและองค์ประกอบของสารยึดติด 
การเตรียมพื้นผิว การทดสอบสารยึดติดและการยึดติด การใช้ประโยชน์
สารยึดติดในอุตสาหกรรม ชนิดและลักษณะของเทปสารยึดติด การ
ทดสอบเทปสารยึดติด กระบวนการผลิตเทปสารยึดติด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ดังต่อไปน้ี สามารถบอกชนิด และสมบัติของสารยึดติด และเทปสารยึด
ติดได้  สามารถบอกกระบวนการผลิตสารยึดติด และเทปสารยึดติดท่ี
ส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์การล้มเหลวของการยึดติดได้  สามารถเลือก
ชนิดสารยึดติด และเทปสารยึดติดส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ  ได ้
 

528439 เทคโนโลยียาง 3(3-0-6) 
 (Rubber Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเคมีท่ีใช้ในการผสม
ยาง ระบบการวัลคาไนซ์ยาง การคอมพาวนด์และการข้ึนรูปยาง การ
ทดสอบทางฟิสิกส์ของยางและผลิตภัณฑ์ยาง ยางผสม ยางเทอร์โม
พลาสติก และน าเสนองานวิจัยด้านยาง รวมถึงการศึกษาดูงานใน
โรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับยาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนจะสามารถบอกสมบัติ
ของยางชนิดต่างๆ เลือกสารเติมแต่งท่ีเหมาะสมในสูตรยางคอมพาวนด์ 
บอกความแตกต่างของระบบการวัลคาไนซ์ยาง บอกขั้นตอนในการผสม
และการขึ้นรูปยางคอมพาวนด์ อธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
ทดสอบสมบัติของยางและผลิตภัณฑ์ยาง และสามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างพลาสติก ยางและยางเทอร์โมพลาสติก 
 
528440 ยางคอมโพสิท                        3(3-0-6) 
 (Rubber Composites) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  เทคนิคในการผลิตยางคอมโพสิท สารและเส้นใยเสริมแรง 
การปรับปรุง และการวิเคราะห์พื้นผิวระหว่างหน้า   การเตรียมและ
สมบัติของยางคอมโพสิทชนิดต่างๆ เทคโนโลยียางล้อ การทดสอบยาง
คอมโพสิท  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนมีความเข้าใจ และ
สามารถอธิบายสมบัติ และขั้นตอนการเตรียมยางคอมโพสิทได้ สามารถ
เลือกใช้ยางคอมโพสิทให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้ 
 
528441 พอลิเมอร์ส าหรับงานทางการแพทย์      3(3-0-6)                                                  
 (Polymer for  Medical Applications ) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 นิยามและชนิดของวัสดุพอลิเมอร์ท่ีใช้ในทางการแพทย์ 
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กับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมทางกายภาพของ
สารเติมแต่ง และน าเสนองานวิจัยเกี่ยวกับสารเติมแต่ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนจะสามารถบอกหน้าท่ี
ของสารเติมแต่งแต่ละชนิด เลือกประเภทของสารเติมแต่งให้ เหมาะสม
กับการใช้งาน บอกวิธีในการเติมสารเติมแต่งในพอลิเมอร์ อธิบาย
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี  และสามารถอธิบายการ
ละลายของสารเติมแต่งในพอลิเมอร์และการสูญเสียของสารเติมแต่งใน
พอลิเมอร์ 
 
528434 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท      3(3-0-6) 
 (Polymer Blends and Composites) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ผสม เทอร์โมไดนามิก
ของพอลิเมอร์ผสม การส่งเสริมสภาพเข้ากันได้และการผสมแบบ
เกิดปฏิกิริยา การผสมพอลิเมอร์ผสม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติ
และประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ผสม การเพิ่มความเหนียวของพอลิ
เมอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์คอมโพสิท กระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์คอมโพสิท สมบัติและประสิทธิภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิท 
พอลิ -เมอร์คอมโพสิท ท่ี เสริมแรงด้ วย เส้น ใย  การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์สมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิท การ
ค้นคว้า การท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยด้านพอลิเมอร์ผสมและพอ
ลิเมอร์คอมโพสิท รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมโดยใช้
ความรู้ทางเทอร์โมไดนามิก บรรยายการเลือกวิธีส่งเสริมสภาพเข้ากันได้
ของพอลิเมอร์ผสมได้อย่างเหมาะสม อธิบายผลกระทบของการผสม
สัณฐานวิทยาและชนิดของพอลิเมอร์ท่ีน ามาผสมต่อประสิทธิภาพการใช้
งานของพอลิเมอร์ผสม  ระบุวิธีการเพิ่มความเหนียวให้แก่พอลิเมอร์  
อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อสมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิท  บรรยาย
การผลิตคอมโพสิทด้วยกระบวนการผลิตแบบต่างๆ   ใช้สมการท่ี
เกี่ยวข้องในการท านายสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิท   
 

528435 การท าคอมพาวนด์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Compounding) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 กลไกพื้นฐานของการผสม การผสมแบบแตกตัว การผสม
แบบกระจายตัว เคร่ืองผสม การคอม     พาวนด์ในเครื่องผสมภายใน 
การคอมพาวนด์ในเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การคอมพาวนด์ในเครื่อง
อัดรีดแบบ   สกรูคู่ การท าคอมพาวนด์พอลิเมอร์ และน าเสนองานวิจัย
เกี่ยวกับการท าคอมพาวน์พอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้ เรียนจะสามารถบอก
ความหมายของการผสมแบบแตกตัวและกระจายตัว อธิบายหลักการ
และขั้นตอนการผสมในเครื่องผสมภายในและเครื่องอัดรีด เลือกเทคนิค
การผสมท่ีเหมาะกับระบบการท าคอมพาวนด์พอลิเมอร์ และสามารถ
ก าหนดขอบเขตตัวแปรการขึ้นรูปในการท าคอมพาวนด์พอลิเมอร์ 
 
528436 วัสดุเส้นใยเสริมแรง 3(3-0-6) 
 (Fiber Reinforced Materials) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ประเภทของเส้นใยเสริมแรง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุพอลิ
เมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย กลศาสตร์จุลภาค  สมบัติ และ 
การทดสอบ ตัวอย่างการออกแบบและการขึ้นรูปวัสดุเส้นใยเสริมแรง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ดังต่อไปน้ี   สามารถบอกชนิด และสมบัติของเส้นใยท่ีใช้ในการผลิตวัสดุ
เสริมแรงได้ สามารถบอกกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบเสริมแรง
ด้วยเส้นใยได้   สามารถอธิบายสมบัติ และวิธีทดสอบของวัสดุเชิง
ประกอบเสริมแรงได้ สามารถเลือกชนิดของเส้นใย และกระบวนการ
ผลิตวัสดุเส้นใยเสริมแรงได้ 
 
528437 วัสดุเคลือบผิว                         3(3-0-6) 
 (Surface Coatings) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

หลักการเบื้องต้นและเทคนิคการเคลือบผิว วัสดุเคลือบผิว
อินทรีย์ วัสดุเคลือบผิวไอระเหยเคมี และ วัสดุเคลือบผิวไอระเหย
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กายภาพ กลไกการยึดติดและสมดุลการแผ่เป็นฟิล์มบางของของเหลว 
องค์ประกอบของวัสดุเคลือบผิวอินทรีย์ สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สารยึดพอลิเมอร์ ตัวท าละลาย/ตัวกลาง สารให้สี สารเติมแต่ง วัสดุ
เคลือบผิวแบบใช้น้ า แบบใช้ตัวท าละลาย และแบบเป็นผง สมบัติการ
ไหล เทคนิคการผสมและการท าให้กระจาย เทคนิคการเคลือบผิวหน้า 
การเกิดฟิล์ม และการแห้งตัว การทดสอบวัสดุเคลือบผิว  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายหน้าท่ีหลักท่ีส าคัญของสารยึดพอลิ
เมอร์ ตัวท าละลาย/ตัวกลาง เม็ดสี และสารเติมแต่ง และเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม สามารถประมาณอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของสารยึด
พอลิเมอร์ ตัวท าละลาย และเม็ดสี เพื่อให้ได้สภาวะกระจายตัวท่ีดีของ
เม็ดสี  สามารถใช้หลักการพ้ืนฐานของ การเกิดสารละลาย การท าให้
เกิดการกระจายตัวและสมบัติการไหล การยึดติดและการเกิดฟิล์ม ใน
การท าให้ได้วัสดุเคลือบผิวท่ีมีสมบัติเหมาะสม และท าให้ฟิล์มยึดติดได้ดี
บนสับเสรท 
 
528438 เทคโนโลยีของสารยึดติด 2(2-0-4) 
 (Technology of Adhesives) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎีการยึดติด  ประเภทและองค์ประกอบของสารยึดติด 
การเตรียมพื้นผิว การทดสอบสารยึดติดและการยึดติด การใช้ประโยชน์
สารยึดติดในอุตสาหกรรม ชนิดและลักษณะของเทปสารยึดติด การ
ทดสอบเทปสารยึดติด กระบวนการผลิตเทปสารยึดติด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ดังต่อไปน้ี สามารถบอกชนิด และสมบัติของสารยึดติด และเทปสารยึด
ติดได้  สามารถบอกกระบวนการผลิตสารยึดติด และเทปสารยึดติดท่ี
ส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์การล้มเหลวของการยึดติดได้  สามารถเลือก
ชนิดสารยึดติด และเทปสารยึดติดส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ  ได ้
 

528439 เทคโนโลยียาง 3(3-0-6) 
 (Rubber Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเคมีท่ีใช้ในการผสม
ยาง ระบบการวัลคาไนซ์ยาง การคอมพาวนด์และการขึ้นรูปยาง การ
ทดสอบทางฟิสิกส์ของยางและผลิตภัณฑ์ยาง ยางผสม ยางเทอร์โม
พลาสติก และน าเสนองานวิจัยด้านยาง รวมถึงการศึกษาดูงานใน
โรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับยาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนจะสามารถบอกสมบัติ
ของยางชนิดต่างๆ เลือกสารเติมแต่งท่ีเหมาะสมในสูตรยางคอมพาวนด์ 
บอกความแตกต่างของระบบการวัลคาไนซ์ยาง บอกขั้นตอนในการผสม
และการขึ้นรูปยางคอมพาวนด์ อธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
ทดสอบสมบัติของยางและผลิตภัณฑ์ยาง และสามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างพลาสติก ยางและยางเทอร์โมพลาสติก 
 
528440 ยางคอมโพสิท                        3(3-0-6) 
 (Rubber Composites) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  เทคนิคในการผลิตยางคอมโพสิท สารและเส้นใยเสริมแรง 
การปรับปรุง และการวิเคราะห์พื้นผิวระหว่างหน้า   การเตรียมและ
สมบัติของยางคอมโพสิทชนิดต่างๆ เทคโนโลยียางล้อ การทดสอบยาง
คอมโพสิท  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนมีความเข้าใจ และ
สามารถอธิบายสมบัติ และขั้นตอนการเตรียมยางคอมโพสิทได้ สามารถ
เลือกใช้ยางคอมโพสิทให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้ 
 
528441 พอลิเมอร์ส าหรับงานทางการแพทย์      3(3-0-6)                                                  
 (Polymer for  Medical Applications ) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 นิยามและชนิดของวัสดุพอลิเมอร์ท่ีใช้ในทางการแพทย์ 
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สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ  ปฏิกิริยาการตอบสนองและ
ความเข้ากันได้ในทางชีวภาพของวัสดุกับระบบชีวภาพ (ร่างกายมนุษย์) 
วิธีการทดสอบความเข้ากันได้  การเสื่อมสภาพของวัสดุในสภาวะ
ชีวภาพ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น ในระบบ
ส่งถ่ายตัวยา ไหมเย็บแผล ระบบกระดูก ระบบสายตา ฯลฯ การค้นคว้า 
ท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการทัศน
ศึกษาในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี ให้ค าจ ากัดความของวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์
ได้ ระบุสมบัติท่ีก าหนดและจ าเป็นต้องค านึงถึงในการท าหน้าท่ีใน
ชีวภาพ บรรยายปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบชีวภาพต่อวัสดุพอลิ
เมอร์ทางการแพทย์ เลือกวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ท่ี เหมาะสมต่อ
การประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และออกแบบ วิธีการตรวจสอบ
สมบัติได้ น าเสนอและวิเคราะห์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุพอลิ
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
และพลังงานจากขยะพลาสติกและยาง วัฏจักรชีวิต และเทคโนโลยี
ทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดการขยะพลาสติกและยาง การค้นคว้า ท า
รายงาน และน าเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจด้านการจัดการขยะพลาสติกและ
ยาง การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี  บรรยาย แยก และแนะน าวิธีท่ีเหมาะสมในการรี
ไซเคิลพลาสติกและยาง  อธิบายความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจาก
การใช้พลาสติกและยาง วิเคราะห์ได้ว่าการใช้พลาสติกและยาง ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร วิเคราะห์ความสามารถในการย่อยสลาย
ทางชีวภาพของพลาสติกและยาง จากโครงสร้างทางเคมี  บรรยายถึง
แนวทางท่ียั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรีไซเคิลวัสดุพลาสติก
และยาง บรรยายและแยกแยะชนิดของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน
ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานสั้น แนะน าพลาสติกท่ีดีท่ีสุด
ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง 
 
528443 การสร้างชิ นงานต้นแบบ 3 มิติ 
 โดยการพิมพ์เชิงปฏิบัติการ 1(0-3-3) 

 (3D Printing Workshop) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาการสร้างชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติโดยการพิมพ์เชิง
ปฏิบัติการน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแบบเติมเน้ือวัสดุ หัวข้อท่ีรวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ 
หลักการท างาน ความสามารถ และ ข้อจ ากัด ของกระบวนการผลิต
แบบเติมเน้ือวัสดุแบบต่างๆ การปฏิบัติการจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ รับ
ประสบการณ์ตรงในการสร้างชิ้นงานต้นแบบท่ีได้ออกแบบข้ึนมาด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ีในปัจจุบัน
และแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายเปรียบเทียบถึงหลักการท างาน ความสามารถ 
และข้อจ ากัดของ ข้อจ ากัด ของกระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุแบบ
ต่างๆ ระบุการประยุกต์ใช้งานท่ีเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์
ชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติได ้
 
528444 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก  2(2-0-4) 
 (Plastics Packaging Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์น้ีมีเน้ือหาครอบคลุมต้ังแต่ท้ัง
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการได้มา
ซ่ึงผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สุดท้ายท่ีเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
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หัวข้อท่ีรวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์  ข้อพิจารณา
ทางด้านเทคนิคและการค้า วัสดุพลาสติกหลักและสารเติมแต่งท่ีใช้ใน
งานบรรจุภัณฑ์ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกท่ีใช้ส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ 
สมบัติจ าเพาะของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด การเติม การติดฉลาก  และการจัดการบรรจุภัณฑ์  รวมท้ัง 
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
หารใช้งานด้านต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี ระบุคุณลักษณะความต้องการของบรรจุภัณฑ์ท่ี
เฉพาะตามผลิตภัณฑ์ได้ เลือกวัตถุดิบ สารเติมแต่ง และกระบวนการขึ้น
รูปส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ 
 
528445 เทคโนโลยีสิ่งทอ 3(3-0-6) 
 (Textile Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทน าเกี่ยวกับสิ่งทอ การจ าแนกชนิดของเส้นใย สมบัติ
ของเส้นใย กระบวนการขึ้นรูปเส้นใย ชนิดและคุณลักษณะของเส้นด้าย 
การทอ กระบวนการเตรียมส่ิงทอ การย้อมสี การตกแต่ง การทดสอบสิ่ง
ทอ สัญลักษณ์ในการดูแลสิ่งทอ การประยุกต์ใช้งานสิ่งทอส าหรับ
เทคโนโลยีใหม่ และน าเสนองานวิจัยด้านสิ่งทอ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้ เรียนจะสามารถบอก
คุณสมบัติของเส้นใย เลือกกระบวนการขึ้นรูปส าหรับเส้นใย บอกชนิด
และกระบวนการการผลิตเส้นด้าย  อธิบายกระบวนการทอ การเตรียม
สิ่งทอ การย้อมสี การตกแต่ง และการทดสอบสิ่งทอ บอกความหมาย
ของสัญลักษณ์ในการดูแลสิ่งทอและการประยุกต์ใช้งานของสิ่งทอ
ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  
 
528446 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานทางด้าน 3(2-3-7) 
 วิศวกรรมส าหรับวิศวกรพอลิเมอร์ 
 (Introduction to Computer Aided Engineering 
               for Polymer Engineers) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

วิศวกรรมส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการผลิตขึ้นรูป 
โดยเน้นในด้านของทฤษฏีและเทคนิคในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
แก้ปัญหาทางด้านในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจถึงสมมติฐานและวิธีการท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรมต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี  อธิบายหลักการและขั้นตอนพื้นฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสร้างแบบจ าลองของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ 
ด าเนินการการจ าลองและวิ เคราะห์ การไหลของพอลิ เมอร์ ใน
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่างๆ ได้ 
 
528447 พอลิเมอร์ส าหรับงานทางอิเลคทรอนิคส์ 2(2-0-4) 

(Polymer for Electronic Applications) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

หลักการพื้นฐานของสมบัติการเป็นฉนวนและการน าไฟฟ้า
ของวัสดุอโลหะและวัสดุพอลิเมอร์ สมบัติทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์ ปะจุ
ไฟฟ้าสถิตย์และการควบคุม อิทธิพลของอุณหภูมิและความถี่ต่อสมบัติ
ทางไฟฟ้า ผลของการเสื่อมสภาพต่อสมบัติทางไฟฟ้า การทดสอบสมบัติ
ทางไฟฟ้า การใช้งานและการพัฒนาถึงปัจจุบัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายเชิงเปรียบเทียบสมบัติความเป็น
ฉนวนและการน าไฟฟ้าของวัสดุพอลิเมอร์ได้ 
 
528448 การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-6) 

(Polymer Engineering Design) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการพื้นฐานของการออกแบบวิศวกรรมและการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ชนิดใหม่ นักศึกษาจะ
ร่วมกันเป็นกลุ่มในการท าโครงงานการออกแบบทางวิศวกรรม 
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สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ  ปฏิกิริยาการตอบสนองและ
ความเข้ากันได้ในทางชีวภาพของวัสดุกับระบบชีวภาพ (ร่างกายมนุษย์) 
วิธีการทดสอบความเข้ากันได้  การเสื่อมสภาพของวัสดุในสภาวะ
ชีวภาพ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น ในระบบ
ส่งถ่ายตัวยา ไหมเย็บแผล ระบบกระดูก ระบบสายตา ฯลฯ การค้นคว้า 
ท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการทัศน
ศึกษาในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี ให้ค าจ ากัดความของวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์
ได้ ระบุสมบัติท่ีก าหนดและจ าเป็นต้องค านึงถึงในการท าหน้าท่ีใน
ชีวภาพ บรรยายปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบชีวภาพต่อวัสดุพอลิ
เมอร์ทางการแพทย์ เลือกวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ท่ี เหมาะสมต่อ
การประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และออกแบบ วิธีการตรวจสอบ
สมบัติได้ น าเสนอและวิเคราะห์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุพอลิ
เมอร์ทางการแพทย์ได้ 
 
528442 การจัดการขยะพลาสติกและยาง      3(3-0-6)                                                           
 (Plastic and Rubber Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การมีส่วนร่วมของพลาสติกและยางในสังคมสมัยใหม่ การ
ผลิต การใช้งาน และ การก าจัดขยะพลาสติกและยาง ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและแนวทางในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (การย่อย
สลายทางชีวภาพ การรีไซคลิง การเผา ฯลฯ) กระบวนการแยกขยะ
พลาสติกและยาง กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกและยาง สารเคมี
และพลังงานจากขยะพลาสติกและยาง วัฏจักรชีวิต และเทคโนโลยี
ทางเลือกอ่ืน ๆ ในการจัดการขยะพลาสติกและยาง การค้นคว้า ท า
รายงาน และน าเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจด้านการจัดการขยะพลาสติกและ
ยาง การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี  บรรยาย แยก และแนะน าวิธีท่ีเหมาะสมในการรี
ไซเคิลพลาสติกและยาง  อธิบายความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจาก
การใช้พลาสติกและยาง วิเคราะห์ได้ว่าการใช้พลาสติกและยาง ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร วิเคราะห์ความสามารถในการย่อยสลาย
ทางชีวภาพของพลาสติกและยาง จากโครงสร้างทางเคมี  บรรยายถึง
แนวทางท่ียั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรีไซเคิลวัสดุพลาสติก
และยาง บรรยายและแยกแยะชนิดของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน
ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานสั้น แนะน าพลาสติกท่ีดีท่ีสุด
ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง 
 
528443 การสร้างชิ นงานต้นแบบ 3 มิติ 
 โดยการพิมพ์เชิงปฏิบัติการ 1(0-3-3) 

 (3D Printing Workshop) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาการสร้างชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติโดยการพิมพ์เชิง
ปฏิบัติการน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแบบเติมเน้ือวัสดุ หัวข้อท่ีรวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ 
หลักการท างาน ความสามารถ และ ข้อจ ากัด ของกระบวนการผลิต
แบบเติมเน้ือวัสดุแบบต่างๆ การปฏิบัติการจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ รับ
ประสบการณ์ตรงในการสร้างชิ้นงานต้นแบบท่ีได้ออกแบบขึ้นมาด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ีในปัจจุบัน
และแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายเปรียบเทียบถึงหลักการท างาน ความสามารถ 
และข้อจ ากัดของ ข้อจ ากัด ของกระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุแบบ
ต่างๆ ระบุการประยุกต์ใช้งานท่ีเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์
ชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติได ้
 
528444 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก  2(2-0-4) 
 (Plastics Packaging Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์น้ีมีเน้ือหาครอบคลุมต้ังแต่ท้ัง
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการได้มา
ซ่ึงผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สุดท้ายท่ีเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
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หัวข้อท่ีรวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์  ข้อพิจารณา
ทางด้านเทคนิคและการค้า วัสดุพลาสติกหลักและสารเติมแต่งท่ีใช้ใน
งานบรรจุภัณฑ์ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกท่ีใช้ส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ 
สมบัติจ าเพาะของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด การเติม การติดฉลาก  และการจัดการบรรจุภัณฑ์  รวมท้ัง 
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
หารใช้งานด้านต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี ระบุคุณลักษณะความต้องการของบรรจุภัณฑ์ท่ี
เฉพาะตามผลิตภัณฑ์ได้ เลือกวัตถุดิบ สารเติมแต่ง และกระบวนการขึ้น
รูปส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ 
 
528445 เทคโนโลยีสิ่งทอ 3(3-0-6) 
 (Textile Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทน าเกี่ยวกับสิ่งทอ การจ าแนกชนิดของเส้นใย สมบัติ
ของเส้นใย กระบวนการขึ้นรูปเส้นใย ชนิดและคุณลักษณะของเส้นด้าย 
การทอ กระบวนการเตรียมส่ิงทอ การย้อมสี การตกแต่ง การทดสอบสิ่ง
ทอ สัญลักษณ์ในการดูแลสิ่งทอ การประยุกต์ใช้งานสิ่งทอส าหรับ
เทคโนโลยีใหม่ และน าเสนองานวิจัยด้านสิ่งทอ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้ เรียนจะสามารถบอก
คุณสมบัติของเส้นใย เลือกกระบวนการขึ้นรูปส าหรับเส้นใย บอกชนิด
และกระบวนการการผลิตเส้นด้าย  อธิบายกระบวนการทอ การเตรียม
สิ่งทอ การย้อมสี การตกแต่ง และการทดสอบสิ่งทอ บอกความหมาย
ของสัญลักษณ์ในการดูแลสิ่งทอและการประยุกต์ใช้งานของสิ่งทอ
ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  
 
528446 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานทางด้าน 3(2-3-7) 
 วิศวกรรมส าหรับวิศวกรพอลิเมอร์ 
 (Introduction to Computer Aided Engineering 
               for Polymer Engineers) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

วิศวกรรมส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการผลิตขึ้นรูป 
โดยเน้นในด้านของทฤษฏีและเทคนิคในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
แก้ปัญหาทางด้านในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจถึงสมมติฐานและวิธีการท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรมต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี  อธิบายหลักการและขั้นตอนพื้นฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสร้างแบบจ าลองของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ 
ด าเนินการการจ าลองและวิ เคราะห์ การไหลของพอลิ เมอร์ ใน
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่างๆ ได้ 
 
528447 พอลิเมอร์ส าหรับงานทางอิเลคทรอนิคส์ 2(2-0-4) 

(Polymer for Electronic Applications) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

หลักการพื้นฐานของสมบัติการเป็นฉนวนและการน าไฟฟ้า
ของวัสดุอโลหะและวัสดุพอลิเมอร์ สมบัติทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์ ปะจุ
ไฟฟ้าสถิตย์และการควบคุม อิทธิพลของอุณหภูมิและความถี่ต่อสมบัติ
ทางไฟฟ้า ผลของการเสื่อมสภาพต่อสมบัติทางไฟฟ้า การทดสอบสมบัติ
ทางไฟฟ้า การใช้งานและการพัฒนาถึงปัจจุบัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายเชิงเปรียบเทียบสมบัติความเป็น
ฉนวนและการน าไฟฟ้าของวัสดุพอลิเมอร์ได้ 
 
528448 การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-6) 

(Polymer Engineering Design) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการพื้นฐานของการออกแบบวิศวกรรมและการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ชนิดใหม่ นักศึกษาจะ
ร่วมกันเป็นกลุ่มในการท าโครงงานการออกแบบทางวิศวกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ

ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี มีทักษะการออกแบบทางวิศวกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ และท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได ้
 
528449 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์    3(3-0-6) 
 (Special Topics in Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปน้ี มีความสามารถในการค้นคว้า สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์  
 
528495 เตรียมสหกิจศึกษา                      1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ  ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การสร้างความมั่นใจในตนเอง 
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
528496 สหกิจศึกษา 1                            8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 528495 
เตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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528497 สหกิจศึกษา 2                          8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 528496 สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

528498 สหกิจศึกษา 3                          8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 528497 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค

การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
528499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์     9 หน่วยกิต 
 (Polymer Engineering Professional Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรมพอลิเมอร์ โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ

ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี มีทักษะการออกแบบทางวิศวกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ และท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
528449 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์    3(3-0-6) 
 (Special Topics in Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปน้ี มีความสามารถในการค้นคว้า สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์  
 
528495 เตรียมสหกิจศึกษา                      1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ  ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การสร้างความมั่นใจในตนเอง 
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
528496 สหกิจศึกษา 1                            8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 528495 
เตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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528497 สหกิจศึกษา 2                          8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 528496 สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

528498 สหกิจศึกษา 3                          8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 528497 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค

การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
528499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์     9 หน่วยกิต 
 (Polymer Engineering Professional Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรมพอลิเมอร์ โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน

ต่างๆ ดังน้ี แก้ปัญหาท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
พอลิเมอร์ ท้ังประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
รายงานผลการด าเนินโครงงานในรูปแบบของรายงานและน าเสนอ
ข้อมูลแบบปาก 

 
529200  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  4(4-0-8) 

(Electrical Engineering Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลลูลัส 3 

ทบทวนการแปลงลาปลาซและการแปลงย้อนกลับ  
อนุกรมฟูเรียร์ อินทิกรัลฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์และการแปลงย้อนกลับ  
พื้นฐานทางพีชคณิตเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ระบบไอเกน การวิเคราะห์
ตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันแอนาลิติก ทฤษฎีของค่าเรซิดิว    
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

นักศึกษาได้เรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้งานท่ัวไปใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เรียนสามารถน าเทคนิคการแปลงลาปลาซ 
อนุกรมฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์ พีชคณิตเชิิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ การ
วิเคราะห์เชิงซ้อน มาใช้แก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าได้   
 
529201  วงจรไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Electric Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโนดและการ
วิเคราะห์แบบเมซ ทฤษฎีของวงจร ความต้านทาน ความเหน่ียวน า 
ความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหน่ึงและวงจรอันดับสอง  แผนภาพเฟสเซอร์ 
วงจรไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
          นักศึกษาได้เรียนรู้อุปกรณ์พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย
แหล่งจ่ายไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหน่ียวน า และตัวเก็บประจุ สามารถ
อธิบายลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าได้ นักศึกษาได้เรียนรู้ เทคนิคการ
วิเคราะห์วงจรรูปแบบต่าง ๆ ท้ังวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ 
วงจรอันดับหน่ึง วงจรอันดับสอง และวงจรไฟฟ้าสามเฟส  และสามารถ
ค านวณก าลังไฟฟ้าท้ังในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  
 

529203  ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ 1(0-3-3) 
(Circuits & Devices Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า  
 การฝึกปฏิบั ติ การเกี่ ย วกับวงจรไฟฟ้ าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ใน
วิชาวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน และสร้างทักษะในการใช้
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าและอุปกรณ์
พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะการใช้งานเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าขั้นพ้ืนได้ได้อย่างคล่องแคล่ว   
 
529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 4(4-0-8) 

(Engineering Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า   
 อุ ป ก รณ์ ส ารกึ่ ง ตั วน า  กั บ คุ ณ ส ม บ ติ ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
กระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้า และความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรต่างๆ ของไดโอด ทรานซิสเตรอ์โครงสร้างต่าง ๆ  เช่น BJT MOS 
CMOS และ BiCMOS วงจรขยายเชิงปฏิบัติการ และการประยุกต์ใช้
งานต่าง ๆ รูปแบบของแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการท างานและลักษณะสมบัติท่ัวไป
ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน สามารถเข้าใจการ
ท างานของวงจรขยายสัญญาณรูปแบบต่าง ๆ และหลักการท างานของ
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  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้  และฝึก ทักษะปฏิบั ติท างวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับลักษณะสมบัติ
ของวงจรและอุปกรณ์ท่ีท าการทดลอง 
 
529206  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Electromagnetic Fields) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟ้า     
กระแสการพาและกระแสการน า ความต้านทานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
สถิต วัสดุไฟฟ้า ความเหน่ียวน าทางแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ท่ีเปลี่ยนตามเวลา  สมการของแมกซ์เวลล์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ในหัวข้อต่างๆ สมการแมกซ์เวลล์ และการประยุกต์ใช้งานสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าในงานวิศวกรรมได้ 
 
529207  ดิจิทัลลอจิก 3(2-3-7) 

(Digital Logic) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบเลขฐาน รหัสต่างๆ พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจร
ผสม เทคนิคการลดฟังก์ชัน ไอซีตระกูลทีทีแอล อินพุตด้วยสวิตช์ การ
แสดงผลด้วยแอลอีดี การออกแบบวงจรตรรกชนิดซิงโครนัสซีเควนเชียล  
แผนภาพ สถานะของวงจร การออกแบบวงจรตรรกชนิดอะซิงโครนัสซี
เควนเชียล  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจระบบเลขฐาน ลักษณะสมบัติ
ของลอจิกเกต การลดรูปฟังก์ชัน สามารถวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ผสมและวงจรตรรกชนิดซีเควนเชียลได้ 
 
529208  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 4(4-0-8) 

(Power Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  
 ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
วงจรแปลงผันเอซีเป็นดีซี วงจรแปลงผันดีซีเป็นดีซี วงจรแปลงผันเอซี
เป็นเอซี วงจรแปลงผันดีซีเป็นเอซี    

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการท างานและลักษณะสมบัติ
ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง สามารถอธิบายหลักการ
ท างานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ได้   
 
529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Electrical Machines) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า และ 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า     
 วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงาน
และพลังงานร่วม หม้อแปลงเฟสเดียวและสามเฟส หลักการเครื่องจักรกล
หมุน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสสลับ เครื่องจักรกลซิงโครนัส เครื่องจักรกลแบบเหน่ียวน าสามเฟส
และเฟสเดียว การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการท างานและลักษณะสมบัติ
ทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ สามารถอธิบายหลักการ
ท างานและเข้าใจหลักการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า   
 
529210  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 2(1-3-5) 

(Numerical Methods for Electrical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการเชิง
เส้นและไม่เชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยการค านวณเชิงตัวเลข 
การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การแก้
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การหาค่าไอเกนและ
เวกเตอร์ไอเกน การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ใช้
โปรแกรม เช่น MATLAB, Scilab, C, Java และ Python  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทั่วไปของระเบียบวิธี
เชิงตัวเลขท่ีใช้กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ ได้ 
สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหา
ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าได้    
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน

ต่างๆ ดังน้ี แก้ปัญหาท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
พอลิเมอร์ ท้ังประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
รายงานผลการด าเนินโครงงานในรูปแบบของรายงานและน าเสนอ
ข้อมูลแบบปาก 

 
529200  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  4(4-0-8) 

(Electrical Engineering Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลลูลัส 3 

ทบทวนการแปลงลาปลาซและการแปลงย้อนกลับ  
อนุกรมฟูเรียร์ อินทิกรัลฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์และการแปลงย้อนกลับ  
พื้นฐานทางพีชคณิตเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ระบบไอเกน การวิเคราะห์
ตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันแอนาลิติก ทฤษฎีของค่าเรซิดิว    
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

นักศึกษาได้เรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้งานท่ัวไปใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เรียนสามารถน าเทคนิคการแปลงลาปลาซ 
อนุกรมฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์ พีชคณิตเชิิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ การ
วิเคราะห์เชิงซ้อน มาใช้แก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าได้   
 
529201  วงจรไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Electric Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโนดและการ
วิเคราะห์แบบเมซ ทฤษฎีของวงจร ความต้านทาน ความเหน่ียวน า 
ความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหน่ึงและวงจรอันดับสอง  แผนภาพเฟสเซอร์ 
วงจรไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
          นักศึกษาได้เรียนรู้อุปกรณ์พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย
แหล่งจ่ายไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหน่ียวน า และตัวเก็บประจุ สามารถ
อธิบายลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าได้ นักศึกษาได้เรียนรู้ เทคนิคการ
วิเคราะห์วงจรรูปแบบต่าง ๆ ท้ังวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ 
วงจรอันดับหน่ึง วงจรอันดับสอง และวงจรไฟฟ้าสามเฟส  และสามารถ
ค านวณก าลังไฟฟ้าท้ังในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  
 

529203  ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ 1(0-3-3) 
(Circuits & Devices Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า  
 การฝึกปฏิบั ติ การเกี่ ย วกับวงจรไฟฟ้ าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ใน
วิชาวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน และสร้างทักษะในการใช้
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าและอุปกรณ์
พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะการใช้งานเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าขั้นพ้ืนได้ได้อย่างคล่องแคล่ว   
 
529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 4(4-0-8) 

(Engineering Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า   
 อุ ป ก รณ์ ส ารกึ่ ง ตั วน า  กั บ คุ ณ ส ม บ ติ ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
กระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้า และความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรต่างๆ ของไดโอด ทรานซิสเตรอ์โครงสร้างต่าง ๆ  เช่น BJT MOS 
CMOS และ BiCMOS วงจรขยายเชิงปฏิบัติการ และการประยุกต์ใช้
งานต่าง ๆ รูปแบบของแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการท างานและลักษณะสมบัติท่ัวไป
ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน สามารถเข้าใจการ
ท างานของวงจรขยายสัญญาณรูปแบบต่าง ๆ และหลักการท างานของ
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  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้  และฝึก ทักษะปฏิบั ติท างวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับลักษณะสมบัติ
ของวงจรและอุปกรณ์ท่ีท าการทดลอง 
 
529206  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Electromagnetic Fields) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟ้า     
กระแสการพาและกระแสการน า ความต้านทานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
สถิต วัสดุไฟฟ้า ความเหน่ียวน าทางแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ท่ีเปลี่ยนตามเวลา  สมการของแมกซ์เวลล์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ในหัวข้อต่างๆ สมการแมกซ์เวลล์ และการประยุกต์ใช้งานสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าในงานวิศวกรรมได้ 
 
529207  ดิจิทัลลอจิก 3(2-3-7) 

(Digital Logic) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบเลขฐาน รหัสต่างๆ พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจร
ผสม เทคนิคการลดฟังก์ชัน ไอซีตระกูลทีทีแอล อินพุตด้วยสวิตช์ การ
แสดงผลด้วยแอลอีดี การออกแบบวงจรตรรกชนิดซิงโครนัสซีเควนเชียล  
แผนภาพ สถานะของวงจร การออกแบบวงจรตรรกชนิดอะซิงโครนัสซี
เควนเชียล  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจระบบเลขฐาน ลักษณะสมบัติ
ของลอจิกเกต การลดรูปฟังก์ชัน สามารถวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ผสมและวงจรตรรกชนิดซีเควนเชียลได้ 
 
529208  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 4(4-0-8) 

(Power Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  
 ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
วงจรแปลงผันเอซีเป็นดีซี วงจรแปลงผันดีซีเป็นดีซี วงจรแปลงผันเอซี
เป็นเอซี วงจรแปลงผันดีซีเป็นเอซี    

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการท างานและลักษณะสมบัติ
ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง สามารถอธิบายหลักการ
ท างานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ได้   
 
529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Electrical Machines) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า และ 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า     
 วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงาน
และพลังงานร่วม หม้อแปลงเฟสเดียวและสามเฟส หลักการเครื่องจักรกล
หมุน เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า
กระแสสลับ เครื่องจักรกลซิงโครนัส เครื่องจักรกลแบบเหน่ียวน าสามเฟส
และเฟสเดียว การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการท างานและลักษณะสมบัติ
ทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ สามารถอธิบายหลักการ
ท างานและเข้าใจหลักการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า   
 
529210  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 2(1-3-5) 

(Numerical Methods for Electrical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการเชิง
เส้นและไม่เชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยการค านวณเชิงตัวเลข 
การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การแก้
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การหาค่าไอเกนและ
เวกเตอร์ไอเกน การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ใช้
โปรแกรม เช่น MATLAB, Scilab, C, Java และ Python  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทั่วไปของระเบียบวิธี
เชิงตัวเลขท่ีใช้กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่าง 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 การวิเคราะห์วงจรท่ีมีการคู่ควบ
ทางแม่เหล็ก วงจรข่ายสองทางเข้าออก และการตอบสนองทางความถ่ี
ของวงจรได้  
 
529212  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 2(2-0-4) 
  (Computer Aided Design for Electrical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า  
 ศึกษาและปฏิบัติการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่ วย
ออกแบบในการเขียนผังวงจร วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ การออกแบบและสร้างลายวงจรพิมพ์ มีการออกแบบและ
สร้างวงจรไฟฟ้าประยุกต์เป็นส่วนหน่ึงของโครงงานประจ าวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบวงจร วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
ออกแบบและสร้างลายวงจร ออกแบบและสร้างวงจรประยุกต์เป็นส่วน
หน่ึงของโครงงานประจ าวิชา 
 
529290  วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 4(4-0-8) 

(Fundamental of Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 

การวิเคราะห์วงจรดีซีและเอซีขั้นพื้นฐาน แรงดัน กระแส 
และก าลังหม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
มอเตอร์และการใช้งาน แนวคิดของระบบสามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า    
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานเบื้องต้น 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าดีซีและ

วงจรไฟฟ้ าเอซีพื้ นฐาน  หม้อแปลง ระบบไฟฟ้ าสามเฟส และ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น และสามารถอธิบายวิธีการส่งก าลังไฟฟ้า 
และหลักการท างานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน 

 
529291  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 1(0-3-3) 

(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวการกับเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า  
วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ 
ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน เครื่องจักรกลไฟฟ้า และสามารถใช้งานเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าเบื้องต้นได้  
 
529292  วิศวกรรมไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์  2 
 ความรู้พื้นฐานโดยท่ัว ๆ ไป เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง  
เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ลอจิกเกตและ
ดิจิทัล ไอซีต่างๆ  และระบบควบคุม 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับขั้นพื้นฐาน เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ลอจิกเกตและระบบควบคุม  
 
529293  เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื นฐาน 3(3-0-6) 
            (Fundamental of Electrical Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
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 พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
เครื่องจักรกลไฟฟ้ าส าหรับจุดมุ่ งหมายพิ เศษ เซอร์ โวมอเตอร์  
เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับระบบราง
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ พื้นฐานการท างานและ
ลักษณ ะสมบั ติ ท างไฟฟ้ าของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ าช นิดต่ าง ๆ 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์พิเศษ เซอร์โวมอเตอร์ เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ และ เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับระบบรถไฟ    

 
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-3) 

(Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า   
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  1 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วงจรไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐานและ เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
 
529295  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื นฐาน 1(0-3-3) 

(Fundamental of Electrical Machinery Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529293  เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน  

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

นักศึกษาได้ทักษะการทดลองพื้นฐานการท างานและลักษณะ
สมบัติทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เพื่อจุดประสงค์พิเศษ เซอร์โวมอเตอร์ เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับยาน
ยนต์ และ เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับระบบรถไฟ    
 
529297  ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Electricity and Electrical Machines) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์  2 

 พื้ น ฐานวิศวกรรมไฟฟ้ า  การวิ เคราะห์ ว งจรไฟฟ้ า
กระแสตรงและกระแสสลับ วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง พื้นฐาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
ลอจิกเกทและดิจิทัล ไอซีต่างๆ   
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับขั้นพื้นฐาน วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และลอจิกเกต  
 
529298  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื นฐาน 1(0-3-3) 
 (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 การฝึ กปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ วงจรไฟฟ้ าก ระแสตรง    
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกทและดิจิทัล ไอซี
ต่างๆ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาไฟฟ้าและ
เครื่องจักรกลไฟฟา้ 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เกี่ ยวกับวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับขั้นพื้นฐาน เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และลอจิกเกท  
 
529299  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื นฐาน 1(0-3-3) 
    (Fundamental of Electrical Machinery Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในรายวิชาไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับขั้นพื้นฐาน วงจรแม่เหล็กและ
หม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และลอจิกเกท 



502 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

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 การวิเคราะห์วงจรท่ีมีการคู่ควบ
ทางแม่เหล็ก วงจรข่ายสองทางเข้าออก และการตอบสนองทางความถี่
ของวงจรได้  
 
529212  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 2(2-0-4) 
  (Computer Aided Design for Electrical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า  
 ศึกษาและปฏิบัติการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่ วย
ออกแบบในการเขียนผังวงจร วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ การออกแบบและสร้างลายวงจรพิมพ์ มีการออกแบบและ
สร้างวงจรไฟฟ้าประยุกต์เป็นส่วนหน่ึงของโครงงานประจ าวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบวงจร วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
ออกแบบและสร้างลายวงจร ออกแบบและสร้างวงจรประยุกต์เป็นส่วน
หน่ึงของโครงงานประจ าวิชา 
 
529290  วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 4(4-0-8) 

(Fundamental of Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 

การวิเคราะห์วงจรดีซีและเอซีขั้นพื้นฐาน แรงดัน กระแส 
และก าลังหม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
มอเตอร์และการใช้งาน แนวคิดของระบบสามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า    
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานเบื้องต้น 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าดีซีและ

วงจรไฟฟ้ าเอซีพื้ นฐาน  ห ม้อแปลง ระบบไฟฟ้ าสามเฟส และ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น และสามารถอธิบายวิธีการส่งก าลังไฟฟ้า 
และหลักการท างานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน 

 
529291  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 1(0-3-3) 

(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวการกับเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า  
วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ 
ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน เครื่องจักรกลไฟฟ้า และสามารถใช้งานเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าเบื้องต้นได้  
 
529292  วิศวกรรมไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์  2 
 ความรู้พื้นฐานโดยท่ัว ๆ ไป เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง  
เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ลอจิกเกตและ
ดิจิทัล ไอซีต่างๆ  และระบบควบคุม 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับขั้นพื้นฐาน เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ลอจิกเกตและระบบควบคุม  
 
529293  เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื นฐาน 3(3-0-6) 
            (Fundamental of Electrical Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
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 พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
เครื่องจักรกลไฟฟ้ าส าหรับจุดมุ่ งหมายพิ เศษ เซอร์โวมอเตอร์  
เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับระบบราง
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ พื้นฐานการท างานและ
ลักษณ ะสมบั ติ ท างไฟฟ้ าของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ าช นิดต่ าง ๆ 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์พิเศษ เซอร์โวมอเตอร์ เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ และ เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับระบบรถไฟ    

 
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-3) 

(Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า   
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  1 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วงจรไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐานและ เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
 
529295  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื นฐาน 1(0-3-3) 

(Fundamental of Electrical Machinery Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529293  เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน  

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

นักศึกษาได้ทักษะการทดลองพื้นฐานการท างานและลักษณะ
สมบัติทางไฟฟ้าของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เพื่อจุดประสงค์พิเศษ เซอร์โวมอเตอร์ เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับยาน
ยนต์ และ เครื่องจักรกลไฟฟ้าส าหรับระบบรถไฟ    
 
529297  ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Electricity and Electrical Machines) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์  2 

 พื้ น ฐานวิศวกรรมไฟฟ้ า  การวิ เคราะห์ ว งจรไฟ ฟ้ า
กระแสตรงและกระแสสลับ วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง พื้นฐาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
ลอจิกเกทและดิจิทัล ไอซีต่างๆ   
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับขั้นพื้นฐาน วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และลอจิกเกต  
 
529298  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื นฐาน 1(0-3-3) 
 (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 การฝึ กปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ วงจรไฟฟ้ าก ระแสตรง    
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกทและดิจิทัล ไอซี
ต่างๆ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาไฟฟ้าและ
เครื่องจักรกลไฟฟา้ 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เกี่ ยวกับวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับขั้นพ้ืนฐาน เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และลอจิกเกท  
 
529299  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื นฐาน 1(0-3-3) 
    (Fundamental of Electrical Machinery Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในรายวิชาไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
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
และดิจิตอลท่ีใช้ในการวัดแรงดันดีซี แรงดันเอซี  กระแสไฟฟ้าดีซี และ
กระแสไฟฟ้าเอซี การวัดก าลัง ตัวประกอบก าลัง และพลังงาน การวัด
ความต้านทาน ความเหน่ียวน า และความจุไฟฟ้า การวัดความถ่ี คาบ 
และช่วงเวลา  สัญญาณรบกวน  ทรานส์ดิวเซอร์ การสอบเทียบ
เครื่องมือวัด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานของการวัด และสามารถอธิบาย
หลักการท างานของอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า 
 
529301  ระบบควบคุม 4(4-0-8) 

(Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529211 การวเิคราะห์วงจรและตัวกรอง  

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน 
แบบจ าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจ าลองพลวัต
และการตอบสนองของระบบ ระบบอันดับหน่ึงและระบบอันดับสอง   
การควบคุมวงเปิดและวงปิด การควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิด
ของระบบควบคุมป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของการมีเสถียรภาพ 
วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพ โลกัสของราก แผนภาพโบเด แผนภาพไนค
วิสต์ การออกแบบระบบควบคุม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบควบคุม  สามารถพิสูจน์หาแบบจ าลองของระบบทางกายภาพได้ 
สามารถด าเนินการตรวจสอบระบบว่ามีสมรรถนะท่ีดีตามท่ีต้องการ
หรือไม่ และสามารถออกแบบระบบให้มีสมรรถตามท่ีต้องการได้ รวมถึง
สามารถวินิจฉัยการมีเสถียรภาพของระบบควบคุม เพื่อระบุเงื่อนไขการ
ท างานของระบบให้อยู่ในย่านท่ีระบบมีเสถียรภาพ  
 

529302  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-7) 
(Microcontrollers) 

วิชาบังคับก่อน : 529207 ดิจิทัลลอจิก 
 พื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ 
การโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลีและภาษาข้ันสูง เทคนิคการ
เชื่อมต่อหน่วยความจ า การเชื่อมต่ออินพุตและเอ้าพุต การโปรแกรม
แบบขัดจังหวะ การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบเครื่องมือวัด 
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ 
การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี และภาษาข้ันสูง ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ได้ 
 
529303  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-3) 

(Electrical Machines Laboratory ) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกลไฟฟ้าเครื่องจักรกล
ไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และเครื่องจักรกล
เพื่อจุดประสงค์พิเศษ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ใน
วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
 
529305  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Power Plant and Substation) 
วิชาบังคับก่อน : 525460  ของไหลกับความร้อน   
 เส้นโค้งโหลด เส้นโค้งช่วงเวลาโหลดและตัวประกอบโหลด    
แหล่งพลังงานและพลังงานทดแทน โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ า โรงจักรไฟฟ้า
พลังไอน้ า โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส 
โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล โรงจักรไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์  การ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดในระบบไฟฟ้าก าลัง สถานีไฟฟ้า รูปแบบของ
สถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า แผนภาพสถานีไฟฟ้า การป้องกัน
ฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการท างานของโรงไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ เข้าใจโครงสร้าง อุปกรณ์ การป้องกันและการต่อลงดิน
ของสถานีไฟฟ้า  
 
529307  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 4(4-0-8) 

(High Voltage Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 การใช้ประโยชน์แรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้า
ก าลัง การสร้างแรงดันสูงส าหรับใช้ในการทดสอบ เทคนิคการวัดแรงดัน
สูง สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส    
ในไดอิเล็กทริกของเหลวและในไดอิเล็กทริกของแข็ง การทดสอบวัสดุ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การป้องกันฟ้าผ่าการประสานสัมพันธ์การฉนวน   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการสร้างแรงดันสูง เทคนิค
การวัดแรงดันสูง อธิบายหลักการของฉนวนไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ได้ การ
ทดสอบวัสดุ และการป้องกันฟ้าผ่า   
 
529308  การป้องกันและรีเลย์ 4(4-0-8) 

(Protection and Relay) 
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 สาเหตุและสถิติของความผิดพร่อง พื้นฐานของระบบ
ป้องกัน หม้อแปลงและอุปกรณ์ตรวจจับเครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกัน
และการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง หน้าท่ีของรีเลย์ป้องกัน มูลฐานด้าน
การป้องกันด้วยรีเลย์ ความต้องการรีเลย์ป้องกัน โครงสร้างและลักษณะ 
เฉพาะของรีเลย์ การป้องกันแรงดันเกิน การป้องกันกระแสเกินและ
ความผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันสาย
ส่งด้วยการใช้ไพล็อตรีเลย์และรีเลย์ระยะทาง การป้องกันหม้อแปลง  
การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัสบาร์หรือกลุ่มสายส่ง    
การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า การป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันดิจิทัล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการท างานของหม้อแปลง
เครื่องมือวัด รีเลย์ป้องกัน นักศึกษาสามารถอธิบายการป้องกันระบบ
ไฟฟ้าก าลังรูปแบบต่างๆ และหลักการป้องกันอุปกรณ์และบริภัณฑ์ไฟฟ้าได้   

529309  การออกแบบระบบไฟฟ้า 4(4-0-8) 
(Electrical System Design) 

วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 พื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า รหัสและมาตรฐาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักเกณฑ์และมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า แบบ
แผนการจัดระบบจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า แบบทางไฟฟ้า การออกแบบ
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ระบบทางเดินไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือ
ไฟฟ้า การค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการ
ออกแบบวงจรความจุไฟฟ้า การออกแบบสายล่อฟ้า การออกแบบวงจร
ควบคุมมอเตอร์ รายละเอียดของโหลด สายส่ง  การจัดความสัมพันธ์
ของอุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้าก าลังฉุกเฉิน การค านวณกระแส
ลัดวงจร การติดตั้งระบบต่อลงดินในระบบไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า 
มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้า การค านวณโหลด การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลัง สามารถอธิบายขั้นตอนการจัดสัมพันธ์ของอุปกรณ์
ป้องกัน ระบบล่อฟ้าและระบบต่อลงดินได้    
 
529310  การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(Electrical Machines Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 ทฤษฎีกรอบอ้างอิง   ทฤษฎีของเครื่องจักรกลกระแสตรง  
เครื่องจักรกลเหน่ียวน าแบบสมมาตร  และเครื่องจักรกลซิงโครนัส    
อิมพีแดนซ์เชิงด าเนินการและค่าคงตัวทางเวลาของเครื่องจักรกล
ซิงโครนัส การท าให้เป็นเชิงเส้นและการลดทอนอันดับของเครื่องจักรกล
เหน่ียวน าและเครื่องจักรกลซิงโคร นัส การท างานไม่สมดุลของ
เครื่องจักรกลเหน่ียวน าแบบสมมาตร การท างานแบบอะซิงโครนัสและ
ไม่สมดุลของเครื่องจักรกลซิงโครนัส ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเหน่ียวน า
สองเฟสแบบสมมาตรและไม่สมมาตร การจ าลองผลเคร่ืองจักรกล
เหน่ียวน าและเครื่องจักรกลซิงโครนัสด้วยคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีของ
เครื่องจักรกลกระแสตรงไร้แปรงถ่าน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ การค านวณอิมพีแดนซ์เชิงด าเนินการและค่าคงตัวเวลา 
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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
และดิจิตอลท่ีใช้ในการวัดแรงดันดีซี แรงดันเอซี  กระแสไฟฟ้าดีซี และ
กระแสไฟฟ้าเอซี การวัดก าลัง ตัวประกอบก าลัง และพลังงาน การวัด
ความต้านทาน ความเหน่ียวน า และความจุไฟฟ้า การวัดความถี่ คาบ 
และช่วงเวลา  สัญญาณรบกวน  ทรานส์ดิวเซอร์ การสอบเทียบ
เครื่องมือวัด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานของการวัด และสามารถอธิบาย
หลักการท างานของอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า 
 
529301  ระบบควบคุม 4(4-0-8) 

(Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529211 การวเิคราะห์วงจรและตัวกรอง  

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน 
แบบจ าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจ าลองพลวัต
และการตอบสนองของระบบ ระบบอันดับหน่ึงและระบบอันดับสอง   
การควบคุมวงเปิดและวงปิด การควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิด
ของระบบควบคุมป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของการมีเสถียรภาพ 
วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพ โลกัสของราก แผนภาพโบเด แผนภาพไนค
วิสต์ การออกแบบระบบควบคุม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบควบคุม  สามารถพิสูจน์หาแบบจ าลองของระบบทางกายภาพได้ 
สามารถด าเนินการตรวจสอบระบบว่ามีสมรรถนะท่ีดีตามท่ีต้องการ
หรือไม่ และสามารถออกแบบระบบให้มีสมรรถตามท่ีต้องการได้ รวมถึง
สามารถวินิจฉัยการมีเสถียรภาพของระบบควบคุม เพื่อระบุเงื่อนไขการ
ท างานของระบบให้อยู่ในย่านท่ีระบบมีเสถียรภาพ  
 

529302  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-7) 
(Microcontrollers) 

วิชาบังคับก่อน : 529207 ดิจิทัลลอจิก 
 พื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ 
การโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลีและภาษาขั้นสูง เทคนิคการ
เชื่อมต่อหน่วยความจ า การเชื่อมต่ออินพุตและเอ้าพุต การโปรแกรม
แบบขัดจังหวะ การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบเครื่องมือวัด 
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ 
การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี  และภาษาขั้นสูง ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ได้ 
 
529303  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-3) 

(Electrical Machines Laboratory ) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกลไฟฟ้าเครื่องจักรกล
ไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และเครื่องจักรกล
เพื่อจุดประสงค์พิเศษ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ใน
วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
 
529305  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Power Plant and Substation) 
วิชาบังคับก่อน : 525460  ของไหลกับความร้อน   
 เส้นโค้งโหลด เส้นโค้งช่วงเวลาโหลดและตัวประกอบโหลด    
แหล่งพลังงานและพลังงานทดแทน โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ า โรงจักรไฟฟ้า
พลังไอน้ า โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส 
โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล โรงจักรไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์  การ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดในระบบไฟฟ้าก าลัง สถานีไฟฟ้า รูปแบบของ
สถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า แผนภาพสถานีไฟฟ้า การป้องกัน
ฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการท างานของโรงไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ เข้าใจโครงสร้าง อุปกรณ์ การป้องกันและการต่อลงดิน
ของสถานีไฟฟ้า  
 
529307  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 4(4-0-8) 

(High Voltage Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 การใช้ประโยชน์แรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้า
ก าลัง การสร้างแรงดันสูงส าหรับใช้ในการทดสอบ เทคนิคการวัดแรงดัน
สูง สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส    
ในไดอิเล็กทริกของเหลวและในไดอิเล็กทริกของแข็ง การทดสอบวัสดุ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การป้องกันฟ้าผ่าการประสานสัมพันธ์การฉนวน   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการสร้างแรงดันสูง เทคนิค
การวัดแรงดันสูง อธิบายหลักการของฉนวนไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ได้ การ
ทดสอบวัสดุ และการป้องกันฟ้าผ่า   
 
529308  การป้องกันและรีเลย์ 4(4-0-8) 

(Protection and Relay) 
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 สาเหตุและสถิติของความผิดพร่อง พื้นฐานของระบบ
ป้องกัน หม้อแปลงและอุปกรณ์ตรวจจับเครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกัน
และการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง หน้าท่ีของรีเลย์ป้องกัน มูลฐานด้าน
การป้องกันด้วยรีเลย์ ความต้องการรีเลย์ป้องกัน โครงสร้างและลักษณะ 
เฉพาะของรีเลย์ การป้องกันแรงดันเกิน การป้องกันกระแสเกินและ
ความผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันสาย
ส่งด้วยการใช้ไพล็อตรีเลย์และรีเลย์ระยะทาง การป้องกันหม้อแปลง  
การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัสบาร์หรือกลุ่มสายส่ง    
การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า การป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันดิจิทัล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการท างานของหม้อแปลง
เครื่องมือวัด รีเลย์ป้องกัน นักศึกษาสามารถอธิบายการป้องกันระบบ
ไฟฟ้าก าลังรูปแบบต่างๆ และหลักการป้องกันอุปกรณ์และบริภัณฑ์ไฟฟ้าได้   

529309  การออกแบบระบบไฟฟ้า 4(4-0-8) 
(Electrical System Design) 

วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 พื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า รหัสและมาตรฐาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักเกณฑ์และมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า แบบ
แผนการจัดระบบจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า แบบทางไฟฟ้า การออกแบบ
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ระบบทางเดินไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือ
ไฟฟ้า การค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการ
ออกแบบวงจรความจุไฟฟ้า การออกแบบสายล่อฟ้า การออกแบบวงจร
ควบคุมมอเตอร์ รายละเอียดของโหลด สายส่ง  การจัดความสัมพันธ์
ของอุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้าก าลังฉุกเฉิน การค านวณกระแส
ลัดวงจร การติดตั้งระบบต่อลงดินในระบบไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า 
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า การค านวณโหลด การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลัง สามารถอธิบายขั้นตอนการจัดสัมพันธ์ของอุปกรณ์
ป้องกัน ระบบล่อฟ้าและระบบต่อลงดินได้    
 
529310  การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(Electrical Machines Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 ทฤษฎีกรอบอ้างอิง   ทฤษฎีของเครื่องจักรกลกระแสตรง  
เคร่ืองจักรกลเหน่ียวน าแบบสมมาตร  และเคร่ืองจักรกลซิงโครนัส    
อิมพีแดนซ์เชิงด าเนินการและค่าคงตัวทางเวลาของเคร่ืองจักรกล
ซิงโครนัส การท าให้เป็นเชิงเส้นและการลดทอนอันดับของเครื่องจักรกล
เหน่ียวน าและเครื่องจักรกลซิงโครนัส การท างานไม่สมดุลของ
เครื่องจักรกลเหน่ียวน าแบบสมมาตร การท างานแบบอะซิงโครนัสและ
ไม่สมดุลของเครื่องจักรกลซิงโครนัส ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเหน่ียวน า
สองเฟสแบบสมมาตรและไม่สมมาตร การจ าลองผลเคร่ืองจักรกล
เหน่ียวน าและเครื่องจักรกลซิงโครนัสด้วยคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีของ
เครื่องจักรกลกระแสตรงไร้แปรงถ่าน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ การค านวณอิมพีแดนซ์เชิงด าเนินการและค่าคงตัวเวลา 
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การสร้างแบบจ าลองเชิงเส้นและการลดทอนอันดับ นักศึกษาสามารถ
อธิบายการท างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหน่ียวน าแบบสมมาตรและไม่
สมมาตร ทฤษฎีเครื่องจักรกลกระแสตรงไร้แปลงถ่าน    
 
529311  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลังและการควบคุม 3(3-0-6) 

(Power System Stability and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 หลักการด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลังในภาวะชั่ว
ครู่และสถานะอยู่ตัว แบบจ าลองของระบบไฟฟ้า การตรวจสอบ
เสถียรภาพของระบบ  ผลจากการควบคุมกอเวอร์เนอร์และเอ็กไซเตอร์   
การควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง  เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้าก าลัง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการด้านเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลัง สามารถอธิบายหลักการตรวจสอบและควบคุม
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลังได้    
 
529312  ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Industrial Electricity) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  

พื้ น ฐานก ารค วบ คุ มอุ ต ส าห ก รรม  เซน เซอ ร์ แ ล ะ
ทรานสดิวเซอร์ การควบคุมแอนาลอก การควบคุมดิจิทัล การควบคุม
ตามล าดับ การความคุมโปรแกรมเมเบิลลอจิก การเขียนโปรแกรมเม
เบิลลอจิก การเชื่อมต่อพีแอลซี การประยุกต์ใช้พีแอลซีในระบบ
อัตโนมัติ การปรับปรุงตัวประกอบก าลัง การอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน ฮาร์มอนิกส์และการก าจัด การควบคุมกระบวนการและ
อุปกรณ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นั ก ศึ กษาได้ เรีย นรู้ แ ละ เข้ า ใจพื้ น ฐานการควบ คุม
อุตสาหกรรม สามารถอธิบายหลักการท างานของเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ การควบคุมด้วยพีแอลซี การเขียนโปรแกรมพีแอลซี
และการประยุกต์ในระบบอัตโนมัติได้ เข้าใจหลักการอนุรักษ์และจัด
การพลังงาน ฮาร์มอนิกและการก าจัด    
 
 

529313  การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบไฟฟ้าก าลังเบื องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to Power System Optimization) 

วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 ทบทวนการค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้า พีชคณิตเชิง
เส้นและระเบียบวิธีการค านวณเชิงตัวเลข ก าหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหา
ค่าต่ าสุดของฟังก์ชันตัวแปรเดี่ยว ปัญหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบไม่มีเงื่อนไข
บังคับ ปัญหาค่าต่ าสุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ ปัญหาการจ่ายโหลดอย่าง
ประหยัด ปัญหาการไหลของก าลังไฟฟ้าเหมาะท่ีสุด อิมพีแดนซ์ของสายส่ง  
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า ปัญหาแรงดัน
ตกในระบบไฟฟ้าก าลัง  ปัญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟ้าก าลัง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานของปัญหาค่าเหมาะ
ท่ีสุด สามารถน าเทคนิคการแก้ปัญหาค่าเหมาะท่ีสุดมาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในระบบไฟฟ้าก าลังได้     
 
529314  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-3) 

  (Power System Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างและวัดแรงดันสูง 
การศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อ
ต่าง ๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ไฟฟ้าแรงสูงและระบบอัตโนมัติได้  
 
529316  มาตรวิทยา 4(4-0-8) 

(Metrology) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 

พื้นฐานวิชาการวัด ค านิยามท่ีใช้ในการวัด ระบบหน่วย
ระหว่างประเทศ  มาตรฐานการวัดและสภาพตามรอยได้ ทบทวนการวัด
และอุปกรณ์วัดกระบวนการ การปรับเทียบอุปกรณ์วัดกระบวนการท่ีใช้
ในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ระดับ และอัตราการไหล การปรับเทียบตัว
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ควบคุมและส่วนท่ีใช้ควบคุมสุดท้าย  การค านวณความไม่แน่นอน   
รายงานการเทียบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการปรับเทียบอุปกรณ์วัด
กระบวนการ ตัวควบคุมกระบวนการ และการค านวณความไม่แน่นอน 
และสามารถอธิบายมาตรฐานการวัด สภาพตามรอยได้ และรายงาน
การเทียบมาตรฐาน 

 
529317  การออกแบบระบบการวัดคุม  4(4-0-8) 

  (Instrumentation System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 

พื้นฐานระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม   
สัญลักษณ์ การวัดคุมและการแสดงเอกลักษณ์  ภาพเขียนแบบ
กระบวนการ แผนภาพการเดินสายและวงรอบ แผ่นเอกสารแสดง
ข้อก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การติดตั้งและ
การทดสอบการใช้งานอุปกรณ์วัดคุม รายละเอียดการติดตั้งและ
แผนภาพระบุต าแหน่ง อุปกรณ์ ท่ีใช้ควบคุมสุดท้าย การป้องกัน
เครื่องมือวัด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดท าเอกสารระบบการวัดคุม 
 
529318  ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 

(Industrial Safety) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ลักษณะและอุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อมอันตรายใน
อุตสาหกรรม วิธีด าเนินการแก้ไขสาเหตุของการเกิดภัย   หลักการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม กฎหมายความปลอดภัย   ความ
ปลอดภัยในพื้นท่ีอันตราย (มาตรฐานระหว่างประเทศ)  หลักการจัดการ
ความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น วิธีการปฐมพยาบาล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และเข้าใจหัวข้อต่างๆ ของความ
ปลอดภัยทางอุตสาหกรรม และสามารถอธิบายหลักการจัดการความ
ปลอดภัย 
 

529319  วงจรรวมดิจิทัล 3(3-0-6) 
(Digital Integrated Circuits) 

วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม และ 529207 
ดิจิทัลลอจิก 

วงจรภายในของเกตตระกูลต่างๆ ได้แก่ ทีทีแอล อีซีแอล 
เอ็นมอส และ ซีมอส; โครงสร้าง ภายในของวงจรรวมขนาดใหญ่แบบ
ต่างๆ รวมไปถึงรอม แรม พัลและเอฟพีจี เอ ; วงจรเชิงเลขแบบ
พลวัต  ได้แก่ วงจรโดมิโนและวงจรที่ท างานด้วยสัญญาณนาฬิกา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวงจรภายในของเกตตระกูล
ต่างๆ และวงจรรวมขนาดใหญ่ ได้เรียนรู้วงจรเชิงเลขพลวัต    
 
529320  สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 

(Semiconductor Devices) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 การศึกษาหลักการการท างานของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า
สมัยใหม่ซ่ึงสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงคุณสมบัติต่าง ๆ ไปยังโครงสร้าง
ภายในของสิ่งประดิษฐ์น้ัน และท าความเข้าใจถึงคุณสมบัติน้ันว่า
เปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขการท างานอย่างไร สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ท่ีน ามา
ศึกษาประกอบไปด้วย  ไดโอดชนิดรอยต่อพี -เอ็น เซลล์แสงอาทิตย์ 
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อชนิดไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์ประเภทผลของ
สนามไฟฟ้า ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ชนิดสารกึ่งตัวน า และรวมถึง
พื้ นฐานของสิ่ งประดิษฐ์สารกึ่ งตั วน า ส าหรับ งานสวิ ตชิ ง เช่น 
ทรานซิสเตอร์รอยต่อเดียว และสิ่งประดิษฐ์ตระกูลไทริสเตอร์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานสิ่งประดิษฐ์สารกึ่ง
ตัวน า ในตระกูลไดโอด ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ และเซลล์แสงอาทิตย์ 
   
 529321  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1  1(0-3-3) 

 (Applied Electronic Circuit Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 วิชาในภาคปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ต่อเน่ืองจาก 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม แบ่งเป็น
หัวข้อรวมไม่น้อยกว่า 8 หัวข้อ  เพื่อเป็นการฝึกหัดการต่อวงจรไฟฟ้า
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การสร้างแบบจ าลองเชิงเส้นและการลดทอนอันดับ นักศึกษาสามารถ
อธิบายการท างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหน่ียวน าแบบสมมาตรและไม่
สมมาตร ทฤษฎีเครื่องจักรกลกระแสตรงไร้แปลงถ่าน    
 
529311  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลังและการควบคุม 3(3-0-6) 

(Power System Stability and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 หลักการด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลังในภาวะชั่ว
ครู่และสถานะอยู่ตัว แบบจ าลองของระบบไฟฟ้า การตรวจสอบ
เสถียรภาพของระบบ  ผลจากการควบคุมกอเวอร์เนอร์และเอ็กไซเตอร์   
การควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง  เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้าก าลัง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการด้านเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลัง สามารถอธิบายหลักการตรวจสอบและควบคุม
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลังได้    
 
529312  ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Industrial Electricity) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  

พื้ น ฐานก ารค วบ คุ มอุ ต ส าห ก รรม  เซน เซอ ร์ แ ล ะ
ทรานสดิวเซอร์ การควบคุมแอนาลอก การควบคุมดิจิทัล การควบคุม
ตามล าดับ การความคุมโปรแกรมเมเบิลลอจิก การเขียนโปรแกรมเม
เบิลลอจิก การเชื่อมต่อพีแอลซี การประยุกต์ใช้พีแอลซีในระบบ
อัตโนมัติ การปรับปรุงตัวประกอบก าลัง การอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน ฮาร์มอนิกส์และการก าจัด การควบคุมกระบวนการและ
อุปกรณ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นั ก ศึ กษาได้ เรีย นรู้ แ ละ เข้ า ใจพื้ น ฐานการควบ คุม
อุตสาหกรรม สามารถอธิบายหลักการท างานของเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ การควบคุมด้วยพีแอลซี การเขียนโปรแกรมพีแอลซี
และการประยุกต์ในระบบอัตโนมัติได้ เข้าใจหลักการอนุรักษ์และจัด
การพลังงาน ฮาร์มอนิกและการก าจัด    
 
 

529313  การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบไฟฟ้าก าลังเบื องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to Power System Optimization) 

วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 ทบทวนการค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้า พีชคณิตเชิง
เส้นและระเบียบวิธีการค านวณเชิงตัวเลข ก าหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหา
ค่าต่ าสุดของฟังก์ชันตัวแปรเดี่ยว ปัญหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบไม่มีเงื่อนไข
บังคับ ปัญหาค่าต่ าสุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ ปัญหาการจ่ายโหลดอย่าง
ประหยัด ปัญหาการไหลของก าลังไฟฟ้าเหมาะท่ีสุด อิมพีแดนซ์ของสายส่ง  
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า ปัญหาแรงดัน
ตกในระบบไฟฟ้าก าลัง  ปัญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟ้าก าลัง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานของปัญหาค่าเหมาะ
ท่ีสุด สามารถน าเทคนิคการแก้ปัญหาค่าเหมาะท่ีสุดมาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในระบบไฟฟ้าก าลังได้     
 
529314  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-3) 

  (Power System Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างและวัดแรงดันสูง 
การศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อ
ต่าง ๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ไฟฟ้าแรงสูงและระบบอัตโนมัติได้  
 
529316  มาตรวิทยา 4(4-0-8) 

(Metrology) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 

พื้นฐานวิชาการวัด ค านิยามท่ีใช้ในการวัด ระบบหน่วย
ระหว่างประเทศ  มาตรฐานการวัดและสภาพตามรอยได้ ทบทวนการวัด
และอุปกรณ์วัดกระบวนการ การปรับเทียบอุปกรณ์วัดกระบวนการท่ีใช้
ในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ระดับ และอัตราการไหล การปรับเทียบตัว
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ควบคุมและส่วนท่ีใช้ควบคุมสุดท้าย  การค านวณความไม่แน่นอน   
รายงานการเทียบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการปรับเทียบอุปกรณ์วัด
กระบวนการ ตัวควบคุมกระบวนการ และการค านวณความไม่แน่นอน 
และสามารถอธิบายมาตรฐานการวัด สภาพตามรอยได้ และรายงาน
การเทียบมาตรฐาน 

 
529317  การออกแบบระบบการวัดคุม  4(4-0-8) 

  (Instrumentation System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 

พ้ืนฐานระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม   
สัญลักษณ์ การวัดคุมและการแสดงเอกลักษณ์  ภาพเขียนแบบ
กระบวนการ แผนภาพการเดินสายและวงรอบ แผ่นเอกสารแสดง
ข้อก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การติดตั้งและ
การทดสอบการใช้งานอุปกรณ์วัดคุม รายละเอียดการติดตั้งและ
แผนภาพระบุต าแหน่ง อุปกรณ์ ท่ีใช้ควบคุมสุดท้าย การป้องกัน
เครื่องมือวัด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดท าเอกสารระบบการวัดคุม 
 
529318  ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 

(Industrial Safety) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ลักษณะและอุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อมอันตรายใน
อุตสาหกรรม วิธีด าเนินการแก้ไขสาเหตุของการเกิดภัย   หลักการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม กฎหมายความปลอดภัย   ความ
ปลอดภัยในพื้นท่ีอันตราย (มาตรฐานระหว่างประเทศ)  หลักการจัดการ
ความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น วิธีการปฐมพยาบาล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และเข้าใจหัวข้อต่างๆ ของความ
ปลอดภัยทางอุตสาหกรรม และสามารถอธิบายหลักการจัดการความ
ปลอดภัย 
 

529319  วงจรรวมดิจิทัล 3(3-0-6) 
(Digital Integrated Circuits) 

วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม และ 529207 
ดิจิทัลลอจิก 

วงจรภายในของเกตตระกูลต่างๆ ได้แก่ ทีทีแอล อีซีแอล 
เอ็นมอส และ ซีมอส; โครงสร้าง ภายในของวงจรรวมขนาดใหญ่แบบ
ต่างๆ รวมไปถึงรอม แรม พัลและเอฟพีจี เอ ; วงจรเชิงเลขแบบ
พลวัต  ได้แก่ วงจรโดมิโนและวงจรที่ท างานด้วยสัญญาณนาฬิกา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวงจรภายในของเกตตระกูล
ต่างๆ และวงจรรวมขนาดใหญ่ ได้เรียนรู้วงจรเชิงเลขพลวัต    
 
529320  สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 

(Semiconductor Devices) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 การศึกษาหลักการการท างานของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า
สมัยใหม่ซ่ึงสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงคุณสมบัติต่าง ๆ ไปยังโครงสร้าง
ภายในของสิ่งประดิษฐ์น้ัน และท าความเข้าใจถึงคุณสมบัติน้ันว่า
เปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขการท างานอย่างไร สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ท่ีน ามา
ศึกษาประกอบไปด้วย  ไดโอดชนิดรอยต่อพี -เอ็น เซลล์แสงอาทิตย์ 
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อชนิดไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์ประเภทผลของ
สนามไฟฟ้า ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ชนิดสารก่ึงตัวน า และรวมถึง
พื้ นฐานของสิ่ งประดิษฐ์สารกึ่ งตั วน า ส าหรับ งานสวิ ตชิ ง เช่น 
ทรานซิสเตอร์รอยต่อเดียว และสิ่งประดิษฐ์ตระกูลไทริสเตอร์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานสิ่งประดิษฐ์สารกึ่ง
ตัวน า ในตระกูลไดโอด ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ และเซลล์แสงอาทิตย์ 
   
 529321  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1  1(0-3-3) 

 (Applied Electronic Circuit Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 วิชาในภาคปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ต่อเน่ืองจาก 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม แบ่งเป็น
หัวข้อรวมไม่น้อยกว่า 8 หัวข้อ  เพื่อเป็นการฝึกหัดการต่อวงจรไฟฟ้า
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อิเล็กทรอนิกส์  การวัด และศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวงจร 
รวมท้ังฝึกการเขียนรายงานทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 529205 ได้   
 
529322  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 2 1(0-3-3) 

(Applied Electronic Circuit Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 529321 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1   

ศึกษาการน าทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในทางปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะในการออกแบบ 
สร้างและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าฟังการอธิบาย 
ออกแบบและสร้างชิ้นงานท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบหลัก
แล้วเขียนรายงานและน าเสนอรายงานเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถน าเสนอรายงานการ
ออกแบบและสร้างชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้   
 
529323  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

(Applied Electronics Circuit) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 สมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป์  การชดเชย 
ข้อมูลจ าเพาะของตัวถังวงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรขยายและการป้อนกลับ 
วงจรเปรียบเทียบ การควบคุมเชิงตัวเลขของฟังก์ชันเชิงอุปมานและการ
แปลงข้อมูล วงจรตั้งเวลา มาตรฐานอ้างอิงของแรงดันและวงจรคุมค่า 
วงจรขยายแหล่งจ่ายเดี่ยว วงจรแกว่งและเครื่องก าเนิดสัญญาณ วงจร
ผสมสัญญาณและวงจรล็อกลูปเฟส วงจรกรองแอกทีฟและเสถียรภาพ 
วงจรแปลงแรงดันเป็นกระแสและแปลงผันกลับ  วงจรแปลงความถี่เป็น
แรงดันและแปลงผันกลับ วงจรตรวจวัดค่ายอด วงจรไม่เป็นเชิงเส้นและ
โอทีเอ และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพ้ืนฐานวงจรขยายสัญญาณ
รูปแบบต่างๆ ท่ีใช้ออปแอมป์ วงจรกรองสัญญาณแอกทีฟ วงจรก าเนิด
สัญญาณ และตัวควบคุมพีไอดีได้       

529324  ระบบผลิตแบบกระจาย 4(4-0-8) 
(Distributed Generation System) 

วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
แนวคิดการผลิตแบบกระจายและไม โครกริด  แหล่ง

พลั งงานแบบกระจาย  เทคโนโลยี การผลิตแ บบกระจายและ
องค์ประกอบไมโครกริด ผลกระทบของการผลิตแบบกระจายและไม
โครกริด การจัดเก็บพลังงาน อินเตอร์ เฟสอิ เล็กทรอนิกส์ก าลั ง  
ผลกระทบของการผลิตแบบกระจายต่อคุณภาพก าลังไฟฟ้า  เสถียรภาพ 
และความเชื่อถือได้  การท างานและการควบคุม  การผลิตแบบกระจาย  
ระบบการจัดการไมโครกริดและโครงข่ายจ าหน่ายแบบแอกทีฟ  
เศรษฐศาสตร์ไมโครกริด  การเชื่อมโยงไมโครกริด  สมาร์ตกริด  การมี
ส่วนร่วมในตลาดของไมโครกริด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจาย ระบบไมโครกริด สมาร์ตกริดและการมีส่วนร่วมในตลอดของ
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย       
 
529325  พลังงานหมุนเวียน 4(4-0-8) 

(Renewable  Energy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน าระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ     
ศักยภาพแหล่งพลังงานหมุนเวียน ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีเดิม
และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ 
อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ แก๊ส
ชีวภาพ ขยะแข็งจากชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บสะสม
พลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน 
ความคาดหวังทางเศรษฐศาสตร์   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนแบบต่าง ๆ 
ท าให้เข้าใจถึงศักยภาพ เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
พลังงานหมุนเวียน 
 
529326  การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน 4(4-0-8) 

(Energy Conservation and Management) 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หลักการของ
การใช้พลังงานประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการ
โหลด กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการจัดการพลังงาน การจัด
การพลังงานและการวิเคราะห์ในอาคารและอุตสาหกรรม    เทคนิคท่ี
จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง ระบบท าความ
ร้อนและระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ (HVAC)   มอเตอร์
อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าร่วม การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน มี
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และจัดการพลังงานตามกฎหมายได้  
 
529327  ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน 1(0-3-3) 

(Renewable Energy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529325 พลังงานหมุนเวียน 

ฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ ด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบด้วย เครื่องท าความเย็นมาตรฐาน การตรวจสอบความ
บกพร่องแสงสว่าง พลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริด พลังงานความร้อนใต้
พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และหม้อต้มน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
เสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาพลังงานหมุนเวียน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษามีความสามารถในการฝึกปฏิบัติด้านพลังงาน
หมุนเวียนต่างๆ 
 
529401  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง  2 1(0-3-3) 

(Power System Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าลองระบบไฟฟ้าก าลัง  
รีเลย์และการป้องกัน อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า การ
สาธิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมแสงสว่าง เพื่อเสริมความรู้ทาง
ทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง การป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง   

529402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-9-9) 
(Electrical Engineering Project) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ 
โครงงานจะต้องส าเร็จภายในสองภาคการศึกษา  โดยต้องส่ ง
เอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมินเป็น  
S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการน าองค์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้
มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า และสามารถ
น าเสนอปากเปล่าและเขียนรายงานประกอบโครงงานได้   
 
529403  ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-3) 

(Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม   
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม การใช้งาน
เซนเซอร์ในขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ใน
วิชาระบบควบคุม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบควบคุมและการใช้งานเซนเซอร์พื้นฐานได้ 
 
529411  หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 

(Principles of Communication Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง 
 ประวัติ การพัฒนาระบบสื่อสาร การวิ เคราะห์ และ
ประมวลผลสัญญาณ การมอดูเลตเชิงอุปมาน และการมอดูเลตเชิงเลข 
ระบบสื่อสารและการส่งข่าวสารท่ีใช้งาน  เช่น ระบบสื่อสารข้อมูล   
ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสัญญาณ  ระบบโทรมาตรและระบบควบคุม
ระยะไกล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และเข้ าใจหลักการระบบสื่อสาร 
สามารถอธิบายความแตกต่างของระบบสื่อสารรูปแบบต่างๆ ได้    
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อิเล็กทรอนิกส์  การวัด และศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวงจร 
รวมท้ังฝึกการเขียนรายงานทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 529205 ได้   
 
529322  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 2 1(0-3-3) 

(Applied Electronic Circuit Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 529321 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1   

ศึกษาการน าทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในทางปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะในการออกแบบ 
สร้างและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าฟังการอธิบาย 
ออกแบบและสร้างชิ้นงานท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบหลัก
แล้วเขียนรายงานและน าเสนอรายงานเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถน าเสนอรายงานการ
ออกแบบและสร้างชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้   
 
529323  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

(Applied Electronics Circuit) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 สมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป์  การชดเชย 
ข้อมูลจ าเพาะของตัวถังวงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรขยายและการป้อนกลับ 
วงจรเปรียบเทียบ การควบคุมเชิงตัวเลขของฟังก์ชันเชิงอุปมานและการ
แปลงข้อมูล วงจรตั้งเวลา มาตรฐานอ้างอิงของแรงดันและวงจรคุมค่า 
วงจรขยายแหล่งจ่ายเดี่ยว วงจรแกว่งและเครื่องก าเนิดสัญญาณ วงจร
ผสมสัญญาณและวงจรล็อกลูปเฟส วงจรกรองแอกทีฟและเสถียรภาพ 
วงจรแปลงแรงดันเป็นกระแสและแปลงผันกลับ  วงจรแปลงความถี่เป็น
แรงดันและแปลงผันกลับ วงจรตรวจวัดค่ายอด วงจรไม่เป็นเชิงเส้นและ
โอทีเอ และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานวงจรขยายสัญญาณ
รูปแบบต่างๆ ท่ีใช้ออปแอมป์ วงจรกรองสัญญาณแอกทีฟ วงจรก าเนิด
สัญญาณ และตัวควบคุมพีไอดีได้       

529324  ระบบผลิตแบบกระจาย 4(4-0-8) 
(Distributed Generation System) 

วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
แนวคิดการผลิตแบบกระจายและไม โครกริด  แหล่ง

พลั งงานแบบกระจาย  เทคโนโลยี การผลิตแ บบกระจายและ
องค์ประกอบไมโครกริด ผลกระทบของการผลิตแบบกระจายและไม
โครกริด การจัดเก็บพลังงาน อินเตอร์ เฟสอิ เล็กทรอนิกส์ก าลั ง  
ผลกระทบของการผลิตแบบกระจายต่อคุณภาพก าลังไฟฟ้า  เสถียรภาพ 
และความเชื่อถือได้  การท างานและการควบคุม  การผลิตแบบกระจาย  
ระบบการจัดการไมโครกริดและโครงข่ายจ าหน่ายแบบแอกทีฟ  
เศรษฐศาสตร์ไมโครกริด  การเชื่อมโยงไมโครกริด  สมาร์ตกริด  การมี
ส่วนร่วมในตลาดของไมโครกริด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจาย ระบบไมโครกริด สมาร์ตกริดและการมีส่วนร่วมในตลอดของ
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย       
 
529325  พลังงานหมุนเวียน 4(4-0-8) 

(Renewable  Energy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน าระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ     
ศักยภาพแหล่งพลังงานหมุนเวียน ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีเดิม
และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ 
อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ แก๊ส
ชีวภาพ ขยะแข็งจากชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บสะสม
พลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน 
ความคาดหวังทางเศรษฐศาสตร์   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนแบบต่าง ๆ 
ท าให้เข้าใจถึงศักยภาพ เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
พลังงานหมุนเวียน 
 
529326  การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน 4(4-0-8) 

(Energy Conservation and Management) 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หลักการของ
การใช้พลังงานประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการ
โหลด กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการจัดการพลังงาน การจัด
การพลังงานและการวิเคราะห์ในอาคารและอุตสาหกรรม    เทคนิคท่ี
จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง ระบบท าความ
ร้อนและระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ (HVAC)   มอเตอร์
อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าร่วม การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน มี
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และจัดการพลังงานตามกฎหมายได้  
 
529327  ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน 1(0-3-3) 

(Renewable Energy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529325 พลังงานหมุนเวียน 

ฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ ด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบด้วย เครื่องท าความเย็นมาตรฐาน การตรวจสอบความ
บกพร่องแสงสว่าง พลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริด พลังงานความร้อนใต้
พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และหม้อต้มน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
เสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาพลังงานหมุนเวียน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษามีความสามารถในการฝึกปฏิบัติด้านพลังงาน
หมุนเวียนต่างๆ 
 
529401  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง  2 1(0-3-3) 

(Power System Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าลองระบบไฟฟ้าก าลัง  
รีเลย์และการป้องกัน อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า การ
สาธิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมแสงสว่าง เพื่อเสริมความรู้ทาง
ทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง การป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง   

529402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-9-9) 
(Electrical Engineering Project) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ 
โครงงานจะต้องส าเร็จภายในสองภาคการศึกษา  โดยต้องส่ ง
เอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมินเป็น  
S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการน าองค์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้
มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า และสามารถ
น าเสนอปากเปล่าและเขียนรายงานประกอบโครงงานได้   
 
529403  ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-3) 

(Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม   
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม การใช้งาน
เซนเซอร์ในขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ใน
วิชาระบบควบคุม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบควบคุมและการใช้งานเซนเซอร์พื้นฐานได้ 
 
529411  หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 

(Principles of Communication Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง 
 ประวัติ การพัฒนาระบบสื่อสาร การวิ เคราะห์ และ
ประมวลผลสัญญาณ การมอดูเลตเชิงอุปมาน และการมอดูเลตเชิงเลข 
ระบบสื่อสารและการส่งข่าวสารท่ีใช้งาน  เช่น ระบบสื่อสารข้อมูล   
ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสัญญาณ  ระบบโทรมาตรและระบบควบคุม
ระยะไกล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และเข้ าใจหลักการระบบสื่อสาร 
สามารถอธิบายความแตกต่างของระบบสื่อสารรูปแบบต่างๆ ได้    
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529412  วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4(4-0-8) 
(Electrical Engineering Materials) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์  2 
 โครงสร้างของวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟ้าต่าง ๆ ของวัสดุ 
คุณสมบัติแม่เหล็กของวัสดุ  ตัวน าทางไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า
เบื้องต้น ตัวน ายิ่งยวด ไดอิเล็กทริกแบบของแข็ง ก๊าซ และของเหลว 
และการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในงานไฟฟ้าก าลัง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และโครงสร้างของวัสดุท่ีใช้ในงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ า  สามารถอธิบ ายลักษณ ะสมบั ติ ขอ งวัสดุท าง
วิศวกรรมไฟฟ้าท้ังที่เป็นตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า   
 
529414  การใช้โปรแกรมแม็ตแล็บส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(MATLAB for Electrical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมแม็ตแล็บและซิมูลิงก์ 
(SIMULINK) การป้อนข้อมูล การเก็บข้อมูล การสร้างกราฟ  การ
ค านวณเกี่ยวกับเวกเตอร์  เมทริกซ์ และโพลิโนเมียล  การหาค าตอบ
ของระบบสมการเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์  การเขียนฟังก์ชันและ
การเขียนแฟ้มเอ็ม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเชื่อมโยงกับผู้ใช้ทาง
กราฟฟิก กรณีศึกษาปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า    
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจและมีทักษะการเขียนโปรแกรม
โดยใช้แม็ตแล็บเพื่อแก้ปัญหาในงานประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้    
 
529415  ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(Probability and Statistics for Electrical Engineers)   
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง  ตัวแปรสุ่ม   ความน่าจะ
เป็นแบบมีเงื่อนไข  เหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกัน การแจกแจงแบบไบโน
เมียล และมัลติโนเมียล การแจกแจงแบบปัวส์ซอง ทฤษฎีของเบส์ ค่า
คาดหวัง ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น
แบบต่อเนื่อง ฟังก์ชันความหนาแน่นและการกระจาย การแจกแจงแบบ
เอกซ์โพเนนเชียล และแบบปกติ ค่าเฉลี่ยทางสถิติ ความแปรปรวนร่วม 

การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าเชิงเส้น การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางสถิติและความ
น่าจะเป็นข้ันพื้นฐาน การประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติและความน่าจะ
เป็นในงานวิศวกรรมไฟฟ้าได้  
 
529421  การผลิตและส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(Electric Power Generation Transmission  
and Distribution) 

วิชาบังคับก่อน : 529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง 
โครงสร้างระบบก าลังไฟฟ้า แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้า โรง

จักรไฟฟ้าพลังงานท่ัวไปและพลังงานหมุนเวียน ลักษณะการจ่ายโหลด  
ลักษณะและรูปแบบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ลักษณะและรูปแบบของ
หม้อแปลงไฟฟ้า พารามิเตอร์ในสายส่งและรูปแบบการส่งจ่าย   ระบบ
การจ่ายก าลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นการจ่ายไฟของเครื่องเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า  อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการผลิตและส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า สามารถค านวณพารามิเตอร์ของสายส่ง มีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า   
 
529422  วิศวกรรมแสงสว่าง 3(3-0-6) 

(Illumination Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2   
 การแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า การมองเห็นแสงและสี  การวัด
แสงสว่าง การแผ่รังสีจากวัตถุร้อนจากการถ่ายประจุไฟฟ้าในแก๊สและ
จากฟอสเฟอร์ หลอดไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า สมบัติทางแสงของวัสดุ
ก่อสร้าง การค านวณแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางวิศวกรรมแสงสว่าง 
การค านวณทางแสงสว่างขั้นพื้นฐาน การก าเนิดแสงของหลอดไฟฟ้า 
มาตรฐานการกระจายแสง ดวงโคมไฟฟ้า นักศึกษาสามารถออกแบบ
ระบบแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารได้ 
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529424  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงประยุกต์ 3(3-0-6) 
(Applied High Voltage Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 ความคงทนทางไฟฟ้า วัสดุฉนวนไฟฟ้าใช้งานในระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง การสูญเสียไดอิเล็กทริก  และดีสชาร์จบางส่วน โครงสร้าง
และสมรรถนะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการทดสอบแบบไม่
ท าลายของฉนวนและ บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง การ
ดีสชาร์จบางส่วน สามารถอธิบายเทคนิคการทดสอบแบบไม่ท าลาย 
และการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงได้   
 
529425  วิศวกรรมก าลังนิวเคลียร์เบื องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Nuclear Power Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า  
 พลังงานนิวเคลียร์  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ เทอร์โมไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้าพลัง
นิวเคลียร์ วัฏจักรก าลังนิวเคลียร์ การสร้างความร้อนและการหล่อเย็น
ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ การ
ออกแบบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานนิวเคลียร์ สามารถอธิบายวัฏจักรก าลังนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ และการออกแบบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย  
 
529426  การจ าลองผลระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

(Power System Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 การจ าลองผลระบบไฟฟ้าก าลังด้วยซอฟต์แวร์ทางการค้า 
การใช้โปรแกรม PowerWorld™ ส าหรับการวิเคราะห์ระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้าก าลัง 3 เฟส แบบสมดุล การใช้โปรแกรม DIgSILENT® ส าหรับ
การวิเคราะห์ระบบจ่ายไฟฟ้าก าลัง 3 เฟส แบบไม่สมดุล การใช้โปรแกรม 
ATP/EMTP ส าหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3  เฟส ในภาวะชั่วครู่ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจซอฟต์แวร์จ าลองผลทางการค้า
ส าหรับวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง สามารถใช้งานซอฟต์แวร์จ าลองผล
ระบบไฟฟ้าก าลังในเบื้องต้นได้   
 
529427  การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม  
 แสงสว่าง 3(3-0-6) 

  (Computer-Aided Design in Illumination Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529422 วิศวกรรมแสงสว่าง  
 ทบทวนการค านวณทางด้านวิศวกรรมแสงสว่าง การใช้งาน
โปรแกรม Dialux® การออกแบบระบบแสงสว่างภายใน การออกแบบ
ระบบแสงสว่างไฟถนน การออกแบบระบบไฟส่องพื้นท่ี แสงกลางวัน
และการใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมแสงสว่าง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบใน
งานวิศวกรรมแสงสว่าง สามารถใช้ซอฟต์แวร์ช่วยค านวณทางแสงสว่าง
ขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบระบบแสงสว่างภายใน
อาคารและภายนอกอาคารได้ 
 
529428  ระบบฝังตัว 4(3-3-9) 

(Embedded systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 สร้างความเข้าใจระบบฝังตัว; สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เช่น 8051, AVR, PIC, ARM หรืออื่นๆ;  การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์; 
การโปรแกรมระบบฝังตัว; การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และเข้าใจระบบฝังตัว การเลือกใช้
สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้    
 
529429  ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 4(4-0-8) 

(Railway Electrification) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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529412  วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4(4-0-8) 
(Electrical Engineering Materials) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์  2 
 โครงสร้างของวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟ้าต่าง ๆ ของวัสดุ 
คุณสมบัติแม่เหล็กของวัสดุ ตัวน าทางไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า
เบื้องต้น ตัวน ายิ่งยวด ไดอิเล็กทริกแบบของแข็ง ก๊าซ และของเหลว 
และการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในงานไฟฟ้าก าลัง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และโครงสร้างของวัสดุท่ีใช้ในงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ า  สามารถอธิบ ายลักษณ ะสมบั ติ ขอ งวัสดุท าง
วิศวกรรมไฟฟ้าท้ังที่เป็นตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า   
 
529414  การใช้โปรแกรมแม็ตแล็บส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(MATLAB for Electrical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมแม็ตแล็บและซิมูลิงก์ 
(SIMULINK) การป้อนข้อมูล การเก็บข้อมูล การสร้างกราฟ  การ
ค านวณเกี่ยวกับเวกเตอร์  เมทริกซ์ และโพลิโนเมียล  การหาค าตอบ
ของระบบสมการเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์  การเขียนฟังก์ชันและ
การเขียนแฟ้มเอ็ม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเชื่อมโยงกับผู้ใช้ทาง
กราฟฟิก กรณีศึกษาปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า    
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจและมีทักษะการเขียนโปรแกรม
โดยใช้แม็ตแล็บเพื่อแก้ปัญหาในงานประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้    
 
529415  ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(Probability and Statistics for Electrical Engineers)   
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง  ตัวแปรสุ่ม   ความน่าจะ
เป็นแบบมีเงื่อนไข  เหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกัน การแจกแจงแบบไบโน
เมียล และมัลติโนเมียล การแจกแจงแบบปัวส์ซอง ทฤษฎีของเบส์ ค่า
คาดหวัง ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น
แบบต่อเนื่อง ฟังก์ชันความหนาแน่นและการกระจาย การแจกแจงแบบ
เอกซ์โพเนนเชียล และแบบปกติ ค่าเฉลี่ยทางสถิติ ความแปรปรวนร่วม 

การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าเชิงเส้น การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางสถิติและความ
น่าจะเป็นขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติและความน่าจะ
เป็นในงานวิศวกรรมไฟฟ้าได้  
 
529421  การผลิตและส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(Electric Power Generation Transmission  
and Distribution) 

วิชาบังคับก่อน : 529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง 
โครงสร้างระบบก าลังไฟฟ้า แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้า โรง

จักรไฟฟ้าพลังงานท่ัวไปและพลังงานหมุนเวียน ลักษณะการจ่ายโหลด  
ลักษณะและรูปแบบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ลักษณะและรูปแบบของ
หม้อแปลงไฟฟ้า พารามิเตอร์ในสายส่งและรูปแบบการส่งจ่าย   ระบบ
การจ่ายก าลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นการจ่ายไฟของเครื่องเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า  อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการผลิตและส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า สามารถค านวณพารามิเตอร์ของสายส่ง มีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า   
 
529422  วิศวกรรมแสงสว่าง 3(3-0-6) 

(Illumination Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2   
 การแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า การมองเห็นแสงและสี  การวัด
แสงสว่าง การแผ่รังสีจากวัตถุร้อนจากการถ่ายประจุไฟฟ้าในแก๊สและ
จากฟอสเฟอร์ หลอดไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า สมบัติทางแสงของวัสดุ
ก่อสร้าง การค านวณแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางวิศวกรรมแสงสว่าง 
การค านวณทางแสงสว่างขั้นพื้นฐาน การก าเนิดแสงของหลอดไฟฟ้า 
มาตรฐานการกระจายแสง ดวงโคมไฟฟ้า นักศึกษาสามารถออกแบบ
ระบบแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารได้ 
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529424  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงประยุกต์ 3(3-0-6) 
(Applied High Voltage Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 ความคงทนทางไฟฟ้า วัสดุฉนวนไฟฟ้าใช้งานในระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง การสูญเสียไดอิเล็กทริก  และดีสชาร์จบางส่วน โครงสร้าง
และสมรรถนะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการทดสอบแบบไม่
ท าลายของฉนวนและ บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง การ
ดีสชาร์จบางส่วน สามารถอธิบายเทคนิคการทดสอบแบบไม่ท าลาย 
และการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงได้   
 
529425  วิศวกรรมก าลังนิวเคลียร์เบื องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Nuclear Power Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า  
 พลังงานนิวเคลียร์  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ เทอร์โมไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้าพลัง
นิวเคลียร์ วัฏจักรก าลังนิวเคลียร์ การสร้างความร้อนและการหล่อเย็น
ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ การ
ออกแบบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานนิวเคลียร์ สามารถอธิบายวัฏจักรก าลังนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ และการออกแบบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย  
 
529426  การจ าลองผลระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

(Power System Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : 529436 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 การจ าลองผลระบบไฟฟ้าก าลังด้วยซอฟต์แวร์ทางการค้า 
การใช้โปรแกรม PowerWorld™ ส าหรับการวิเคราะห์ระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้าก าลัง 3 เฟส แบบสมดุล การใช้โปรแกรม DIgSILENT® ส าหรับ
การวิเคราะห์ระบบจ่ายไฟฟ้าก าลัง 3 เฟส แบบไม่สมดุล การใช้โปรแกรม 
ATP/EMTP ส าหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3  เฟส ในภาวะชั่วครู่ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจซอฟต์แวร์จ าลองผลทางการค้า
ส าหรับวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง สามารถใช้งานซอฟต์แวร์จ าลองผล
ระบบไฟฟ้าก าลังในเบื้องต้นได้   
 
529427  การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม  
 แสงสว่าง 3(3-0-6) 

  (Computer-Aided Design in Illumination Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529422 วิศวกรรมแสงสว่าง  
 ทบทวนการค านวณทางด้านวิศวกรรมแสงสว่าง การใช้งาน
โปรแกรม Dialux® การออกแบบระบบแสงสว่างภายใน การออกแบบ
ระบบแสงสว่างไฟถนน การออกแบบระบบไฟส่องพื้นท่ี แสงกลางวัน
และการใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมแสงสว่าง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบใน
งานวิศวกรรมแสงสว่าง สามารถใช้ซอฟต์แวร์ช่วยค านวณทางแสงสว่าง
ขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบระบบแสงสว่างภายใน
อาคารและภายนอกอาคารได้ 
 
529428  ระบบฝังตัว 4(3-3-9) 

(Embedded systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 สร้างความเข้าใจระบบฝังตัว; สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เช่น 8051, AVR, PIC, ARM หรืออื่นๆ;  การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์; 
การโปรแกรมระบบฝังตัว; การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และเข้าใจระบบฝังตัว การเลือกใช้
สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้    
 
529429  ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 4(4-0-8) 

(Railway Electrification) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 



512 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

 ประวัติการพัฒนารถไฟ การขับเคลื่อนระบบลากจูงและ
ขบวนรถไฟ การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับรถไฟ การจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับส าหรับรถไฟ ระบบสายจ่ายแคทีนารีแบบพาดอากาศและ
ระบบรางตัวน า การต่อลงดินและการเชื่อมต่อกันในระบบรถไฟฟ้า 
คุณภาพก าลังและฮาร์มอนิกส์ในระบบรถไฟฟ้า การเฝ้าตรวจสภาวะ
การท างานของระบบรถไฟ   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 
สามารถอธิบายหลักการท างาน จ าแนกชนิดและรูปแบบการจ่ายไฟฟ้า 
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) รถจักรไฟฟ้ า (EMU) หัวรถจักรไฮบริด เทคโนโลยี รถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟแม่เหล็ก   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และเข้าใจหลักการขนส่งทางราง 
สามารถอธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ลากจูง หัวรถจักรชนิดต่าง 
ๆ ท้ังดีเซล ดีเซล-ไฟฟ้า และไฟฟ้า รวมท้ังเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง
และรถไฟแม่เหล็ก  
 
529431  การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Electric Drives) 
วิชาบั งคั บก่ อน  : 529208 อิ เล็ กทรอนิกส์ก าลั ง  และ  529209 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 ส่วนประกอบการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ลักษณะเฉพาะโหลด 
ย่านการท างานของการขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร์ การส่งก าลังและ
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 

พื้นฐานการวัดและอุปกรณ์ควบคุม ทรานส์ดิวเซอร์แบบ
แอนะลอกและแบบดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน เครื่องส่งความดัน
ผลต่าง การวัดการไหลของของไหลท่ีใช้มาตรวัดปฐมภูมิ มาตรวัดทุติย
ภูมิ และวิธีการเฉพาะการวัดอุณหภูมิท่ีใช้วิธีการทางไฟฟ้า วิธีการอื่นท่ี
ไม่ใช้ไฟฟ้า และวิธีการแผ่รังสี แบบชนิดของการวัดระดับของของเหลว
ท่ีแบ่งออกเป็นการวัดระดับของของเหลวโดยตรง และการวัดระดับของ
ของเหลวทางอ้อมท่ีใช้วิธีความดันชลสถิต วิธีการทางไฟฟ้า และวิธีการ
เฉพาะ ตัวควบคุมแบบสัญนิยม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้
วัดความดัน การไหล ระดับ และอุณหภูมิ และสามารถอธิบายหลักการ
ท างานของตัวควบคุมแบบสัญนิยม 

 
529433  ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  4(4-0-8) 

(Electrical Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า 

 อันตรายทางไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัย ต้นเหตุ
ของอุบัติเหตุทางไฟฟ้าและการบาดเจ็บช็อคทางไฟฟ้า ศักย์ช่วงก้าวและ
ศักย์สัมผัส ไฟฟ้าสถิต อาร์กวาบทางไฟฟ้าและการป้องกัน การแยกโดด
ทางไฟฟ้า การต่อลงดินในทางปฏิบัติ การเชื่อมต่อและการก าบัง การ
ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า วงจรอุปกรณ์ป้องกัน ค าแนะน าความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้าในระบบแรงดันต่ าและระบบแรงดันสูง ความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานท่ีท างาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายทางไฟฟ้า
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ 
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529434 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-3) 
(Electrical Power Engineering Laboratory)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง รีเลย์และการ
ป้องกัน วิศวกรรมแสงสว่างและไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎี
ของหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
ไฟฟ้าก าลัง การป้องกันระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างและวิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง   
 
529435  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคลื่อน 1(0-3-3) 

(Power Electronics and Drives Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529208 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าลองสถานการณ์ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรแปลงผันเอซีเป็นดีซี  ดีซีเป็นดีซี  เอซีเป็นเอซี 
และดีซีเป็นเอซี การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ ท่ี เกี่ ยวข้องกับ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และการขับเคลื่อนทางไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน า   
 
529436  ระบบไฟฟ้าก าลัง 4(4-0-8) 

(Electrical Power System) 
วิชาบังคับก่อน : 529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง 
 โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลัง วงจรไฟฟ้าก าลังกระแสสลับ 
ระบบต่อหน่วย แบบจ าลองและลักษณะสมบัติของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
แบบจ าลองและลักษณะสมบัติของหม้อแปลงก าลัง แบบจ าลองและ
พารามิเตอร์ของสายส่ง แบบจ าลองและลักษณะสมบัติของสายเคเบิล 
โหลดโฟลว์ขั้นพื้นฐาน  การวิเคราะห์ความผิดพร่องขั้นพ้ืนฐาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีและหลักการพื้นฐาน
ของระบบไฟฟ้าก าลัง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การค านวณ

การไหลของก าลังไฟฟ้า การค านวณความผิดพร่อง และการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าก าลังได้ 
 
529441  การขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าก าลัง 3(3-0-6) 

(Power Semiconductor Drives) 
วิชาบั งคั บก่ อน  : 529208 อิ เล็ กทรอนิกส์ก าลั ง  และ 529209 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และการขับเคลื่อน
ด้วยวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การเริ่มเดินเครื่อง การเบรก  
การหมุนกลับทิศทาง การท างานแบบส่ีจตุภาค การควบคุมแบบวงปิด
ของการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ และการขับเคลื่อนด้วยวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
ก าลังการควบคุมความเร็วรอบ การควบคุมแบบวงปิดของการขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และการเลือกพิกัดของมอเตอร์ไฟฟ้า  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการขับเคลื่อนมอเตอร์
ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า สามารถอธิบายหลักการเริ่มเดินเครื่อง 
การเบรก การกลับทางหมุน การควบคุมความเร็วรอบและแรงบิด 
ตลอดจนการเลือกพิกัดของมอเตอร์ได้      
 
529442  ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Digital Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 

การชักตัวอย่างและคงค่าข้อมูล ความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การควอนไทซ์ การแปลงแบบแซด ฟังก์ชันถ่ายโอนพัลส์ การส่งระหว่าง
ระนาบเอสและระนาบแซด การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบวงปิดใน
ระนาบแซด การวิเคราะห์ผลตอบสนองในสถานะชั่วครู่และในสถานะคง
ตัว การออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วิธีทางเดินรากและผลตอบสนอง
ความถี่ การสร้างตัวควบคุมดิจิตอลและตัวกรองดิจิตอล ตัวควบคุมพีไอ
ดีแบบดิจิตอลและการจูนค่าเกนพีไอดี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของระบบท่ีมีเวลา
ไม่ต่อเน่ือง และวิธีการและเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ออกแบบระบบควบคุม
ดิจิตอล 
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 ประวัติการพัฒนารถไฟ การขับเคล่ือนระบบลากจูงและ
ขบวนรถไฟ การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับรถไฟ การจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับส าหรับรถไฟ ระบบสายจ่ายแคทีนารีแบบพาดอากาศและ
ระบบรางตัวน า การต่อลงดินและการเชื่อมต่อกันในระบบรถไฟฟ้า 
คุณภาพก าลังและฮาร์มอนิกส์ในระบบรถไฟฟ้า การเฝ้าตรวจสภาวะ
การท างานของระบบรถไฟ   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 
สามารถอธิบายหลักการท างาน จ าแนกชนิดและรูปแบบการจ่ายไฟฟ้า 
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) รถจักรไฟฟ้ า (EMU) หัวรถจักรไฮบริด เทคโนโลยี รถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟแม่เหล็ก   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และเข้าใจหลักการขนส่งทางราง 
สามารถอธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ลากจูง หัวรถจักรชนิดต่าง 
ๆ ท้ังดีเซล ดีเซล-ไฟฟ้า และไฟฟ้า รวมท้ังเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง
และรถไฟแม่เหล็ก  
 
529431  การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 4(4-0-8) 

(Electric Drives) 
วิชาบั งคั บก่ อน  : 529208 อิ เล็ กทรอนิกส์ก าลั ง  และ  529209 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 ส่วนประกอบการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ลักษณะเฉพาะโหลด 
ย่านการท างานของการขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร์ การส่งก าลังและ
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 

พื้นฐานการวัดและอุปกรณ์ควบคุม ทรานส์ดิวเซอร์แบบ
แอนะลอกและแบบดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน เครื่องส่งความดัน
ผลต่าง การวัดการไหลของของไหลท่ีใช้มาตรวัดปฐมภูมิ มาตรวัดทุติย
ภูมิ และวิธีการเฉพาะการวัดอุณหภูมิท่ีใช้วิธีการทางไฟฟ้า วิธีการอื่นท่ี
ไม่ใช้ไฟฟ้า และวิธีการแผ่รังสี แบบชนิดของการวัดระดับของของเหลว
ท่ีแบ่งออกเป็นการวัดระดับของของเหลวโดยตรง และการวัดระดับของ
ของเหลวทางอ้อมท่ีใช้วิธีความดันชลสถิต วิธีการทางไฟฟ้า และวิธีการ
เฉพาะ ตัวควบคุมแบบสัญนิยม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้
วัดความดัน การไหล ระดับ และอุณหภูมิ และสามารถอธิบายหลักการ
ท างานของตัวควบคุมแบบสัญนิยม 

 
529433  ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  4(4-0-8) 

(Electrical Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า 

 อันตรายทางไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัย ต้นเหตุ
ของอุบัติเหตุทางไฟฟ้าและการบาดเจ็บช็อคทางไฟฟ้า ศักย์ช่วงก้าวและ
ศักย์สัมผัส ไฟฟ้าสถิต อาร์กวาบทางไฟฟ้าและการป้องกัน การแยกโดด
ทางไฟฟ้า การต่อลงดินในทางปฏิบัติ การเชื่อมต่อและการก าบัง การ
ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า วงจรอุปกรณ์ป้องกัน ค าแนะน าความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้าในระบบแรงดันต่ าและระบบแรงดันสูง ความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานท่ีท างาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายทางไฟฟ้า
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ 
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529434 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-3) 
(Electrical Power Engineering Laboratory)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง รีเลย์และการ
ป้องกัน วิศวกรรมแสงสว่างและไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎี
ของหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
ไฟฟ้าก าลัง การป้องกันระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างและวิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง   
 
529435  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคลื่อน 1(0-3-3) 

(Power Electronics and Drives Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529208 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าลองสถานการณ์ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรแปลงผันเอซีเป็นดีซี  ดีซีเป็นดีซี  เอซีเป็นเอซี 
และดีซีเป็นเอซี การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ ท่ี เกี่ ยวข้องกับ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และการขับเคลื่อนทางไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน า   
 
529436  ระบบไฟฟ้าก าลัง 4(4-0-8) 

(Electrical Power System) 
วิชาบังคับก่อน : 529211 การวิเคราะห์วงจรและตัวกรอง 
 โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลัง วงจรไฟฟ้าก าลังกระแสสลับ 
ระบบต่อหน่วย แบบจ าลองและลักษณะสมบัติของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
แบบจ าลองและลักษณะสมบัติของหม้อแปลงก าลัง แบบจ าลองและ
พารามิเตอร์ของสายส่ง แบบจ าลองและลักษณะสมบัติของสายเคเบิล 
โหลดโฟลว์ขั้นพื้นฐาน  การวิเคราะห์ความผิดพร่องขั้นพ้ืนฐาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีและหลักการพื้นฐาน
ของระบบไฟฟ้าก าลัง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การค านวณ

การไหลของก าลังไฟฟ้า การค านวณความผิดพร่อง และการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าก าลังได้ 
 
529441  การขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าก าลัง 3(3-0-6) 

(Power Semiconductor Drives) 
วิชาบั งคั บก่ อน  : 529208 อิ เล็ กทรอนิกส์ก าลั ง  และ 529209 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และการขับเคลื่อน
ด้วยวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การเริ่มเดินเครื่อง การเบรก  
การหมุนกลับทิศทาง การท างานแบบส่ีจตุภาค การควบคุมแบบวงปิด
ของการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ และการขับเคลื่อนด้วยวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
ก าลังการควบคุมความเร็วรอบ การควบคุมแบบวงปิดของการขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และการเลือกพิกัดของมอเตอร์ไฟฟ้า  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการขับเคลื่อนมอเตอร์
ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า สามารถอธิบายหลักการเริ่มเดินเครื่อง 
การเบรก การกลับทางหมุน การควบคุมความเร็วรอบและแรงบิด 
ตลอดจนการเลือกพิกัดของมอเตอร์ได้      
 
529442  ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Digital Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 

การชักตัวอย่างและคงค่าข้อมูล ความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การควอนไทซ์ การแปลงแบบแซด ฟังก์ชันถ่ายโอนพัลส์ การส่งระหว่าง
ระนาบเอสและระนาบแซด การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบวงปิดใน
ระนาบแซด การวิเคราะห์ผลตอบสนองในสถานะชั่วครู่และในสถานะคง
ตัว การออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วิธีทางเดินรากและผลตอบสนอง
ความถี่ การสร้างตัวควบคุมดิจิตอลและตัวกรองดิจิตอล ตัวควบคุมพีไอ
ดีแบบดิจิตอลและการจูนค่าเกนพีไอดี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของระบบท่ีมีเวลา
ไม่ต่อเน่ือง และวิธีการและเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ออกแบบระบบควบคุม
ดิจิตอล 
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529443  ฮาร์มอนิกส์และตัวกรองก าลัง 3(3-0-6) 
(Harmonics and Power Filters) 

วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ทบทวนอนุกรมฟูริเยร์ ค าจ ากัดความของกระแสและ
แรงดันฮาร์มอนิกส์ คุณลักษณะของฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าก าลัง ตัว
ประกอบความเพี้ยน ก าลังความเพี้ยน ตัวประกอบก าลัง กระแสและ
แรงดันอาร์เอ็มเอส แหล่งก าเนิดฮาร์มอนิกส์ ผลกระทบของฮาร์มอนิกส์
ในระบบไฟฟ้าก าลัง เรโซแนนซ์แบบอนุกรมและขนาน มาตรฐานฮาร์มอ
นิกส์ และการลดปริมาณฮาร์มอนิกส์ด้วยตัวกรองก าลังพาสชีฟ   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานของฮาร์มอนิก 
ผลกระทบท่ีมีต่อระบบไฟฟ้า และตัวกรองพาสซีฟ    
 
529449  ตัวสังเกตสถานะเบื องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to State Observers) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 

ทบทวนวิธีทางเดินรากและวิธีโดเมนความถี่ หลักการของตัว
สังเกตสถานะลันเบอเจอ  ตัวสังเกตสถานะท่ีมีโครงสร้างคล้ายตัวกรอง
และมีโครงสร้างผสมของการท านายและการแก้ไข  การจูนค่าเกนหน่วย
ชดเชยของตัวสังเกตสถานะ ตัวสังเกตการรบกวนและการลดการ
เช่ือมต่อการรบกวน ผลกระทบท่ีเกิดจากสัญญาณรบกวนและความ
คลาดเคลื่อนของแบบจ าลอง การลดทอนความไวต่อสัญญาณรบกวน
และการออกแบบระบบควบคุมท่ีมีตัวสังเกตสถานะในวงป้อนกลับ  การ
ระบุเอกลักษณ์ค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองระบบ ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวสังเกตสถานะประมาณค่าความเร็วและความเร่งในระบบควบคุมการ
เคลื่อนท่ี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะและ
ระบบควบคุมวงปิด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้
ออกแบบตัวสังเกตสถานะเบื้องต้น 

529450  ระบบควบคุมปริภูมิสถานะเชิงเส้น  3(3-0-6) 
(Linear State-Space Control Systems)   

วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 
สมการสถานะและค าตอบ การท าให้เป็นเชิงเส้น การสร้าง

ปริภูมิสถานะ การแปลงพิกัด สภาพควบคุมได้ สภาพสังเกตได้  ทวิ
ภาวะ รูปแบบแบบบัญญัติของตัวควบคุมและตัวสังเกต เสถียรภาพไบ
โบ  เสถี ยรภาพเลียปู โนฟ  การควบ คุมป้ อนก ลับสถานะ  สูตร
ของอัคเคอร์มันน์ การออกแบบระบบกลไกเซอร์โว  ตัวสังเกตสถานะ
แบบอันดับเต็ม สภาพตรวจวัดได้ ตัวสังเกตสถานะแบบลดอันดับ  
คุณสมบัติการแยกและการออกแบบระบบควบคุมท่ีมีตัวชดเชยและตัว
สังเกตสถานะ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะ
และระบบควบคุมวงปิด 

 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะท่ีส าคัญของระบบ
ปริภูมิสถานะเชิงเส้นท่ีไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ 
ท่ีใช้ออกแบบระบบควบคุมปริภูมิสถานะเชิงเส้นท่ีไม่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา 

 
529452  เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ 3(3-0-6) 

(Sensors and Signal Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน : 529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

คุณลักษณะสถิตและคุณลักษณะพลวัตของระบบการวัด  
เซนเซอร์แบบความต้านทาน  เซนเซอร์แบบความจุไฟฟ้า เซนเซอร์แบบ
เหน่ียวน า เซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า เซนเซอร์แบบก าเนิดแรงดันตัวเอง  
เซนเซอร์แบบดิจิตอล วงจรบริดจ์กระแสตรง  วงจรบริดจ์กระแสสลับ  
วงจรขยายความแตกต่าง วงจรขยายเครื่องมือวัด วงจรขยายแยกโดด  
วงจรขยายคลื่นพาหะ การตรวจจับร่วมนัย  วงจรตรวจจับ เฟส  
วงจรขยายชอปเปอร์ วงจรขยายเครื่องวัดไฟฟ้าสถิต วงจรขยายทรานส์
อิมพีแดนซ์  วงจรขยายประจุ วงจรแปลงสัญญาณ การป้องกันการ
รบกวน  โทรมาตรและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในระบบการวัด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของเซนเซอร์ชนิด
ต่างๆ และการออกแบบวงจรปรับสภาพสัญญาณ 
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529453  การออกแบบระบบไฟฟ้าขั นสูง 4(4-0-8) 
(Advanced Electrical System Design) 

วิชาบังคับก่อน : 529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
 ทบทวนระบบไฟฟ้าก าลังและการออกแบบระบบไฟฟ้า 
แบบทางไฟฟ้าและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า การประสานสัมพันธ์
ฉนวน การออกแบบระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง การ
ต่อลงดินและการเชื่อมประสาน การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า การ
ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบระบบอาคารอัตโนมัติและ SCADA   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า
ขั้นสูง นักศึกษาสามารถออกแบบระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า 
การต่อลงดินและการเชื่อมประสาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบอาคารอัตโนมัติและระบบ SCADA  
 
529454  ตัวควบคุมตรรกะที่โปรแกรมได้  3(3-0-6) 

(Programmable Logic Controllers) 
วิชาบังคับก่อน : 529207  ดิจิทัลลอจิก 

ตัวเครื่องและสถาปัตยกรรมภายใน  อุปกรณ์อินพุต -
เอาต์พุต  การประมวลผลอินพุต-เอาต์พุต  การท าโปรแกรมบันไดและ
การท าโปรแกรมบล็อกเชิงฟังก์ชัน  รีเลย์ภายใน  การกระโดดและการ
เรียก ตัวจับเวลา ตัวนับ ตัวล าดับ รีจิสเตอร์เลื่อนข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การควบคุมแบบวงปิด การค้นหาความผิดพร่อง ระบบความ
ปลอดภัย  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และเข้ าใจระบบพีแอลซี  การท า
โปรแกรมพีแอลซี  และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี และ
สามารถอธิบายการควบคุมแบบวงปิดท่ีใช้งานพีแอลซี 

 
 

529455  การควบคุมและปฏิบัติการรถไฟ 4(4-0-8) 
 (Railway Operation and Control) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติงานและควบคุมรถไฟ การ
อาณัติสัญญาณเบื้องต้น พลวัตการเคลื่อนท่ีของรถไฟ ระยะห่างระหว่าง
ขบวนรถไฟและหลักการบังคับสัมพันธ์ การจัดตารางเวลาเดินรถไฟ 
การควบคุมการเดินรถไฟ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติงานและ
ควบคุมรถไฟ สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของระบบอาณัติสัญญาณ
รถไฟ การค านวณพลวัตของรถไฟ การจัดตารางเวลาและการควบคุม
การเดินรถไฟได้  
 
529456  แบบจ าลองวงจรแปลงผันก าลัง   3(3-0-6) 
 (Power Converter Models) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า และ 529208 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

แบบจ าลองสวิตช์ การวิเคราะห์วงจรแปลงผันก าลังใน
สภาวะอยู่ตัว แบบจ าลองวงจรสมมูลในสภาวะอยู่ตัว การสูญเสียและ
ประสิทธิภาพ แบบจ าลองวงจรมูลกระแสสลับ วิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะ 
ฟังก์ชันถ่ายโอนวงจรแปลงผันก าลัง การตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลอง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หาแบบจ าลองของวงจรแปลงผัน
ก าลั ง ส าหรับการตอบสนองในสภาวะอยู่ ตั วและสภาวะชั่ วครู่ 
นอกจากน้ีผู้เรียนยังมีความรู้เกี่ยวกับวิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะ การหา
ฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจรแปลงผันก าลัง และการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจ าลอง  
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529443  ฮาร์มอนิกส์และตัวกรองก าลัง 3(3-0-6) 
(Harmonics and Power Filters) 

วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ทบทวนอนุกรมฟูริเยร์ ค าจ ากัดความของกระแสและ
แรงดันฮาร์มอนิกส์ คุณลักษณะของฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าก าลัง ตัว
ประกอบความเพี้ยน ก าลังความเพี้ยน ตัวประกอบก าลัง กระแสและ
แรงดันอาร์เอ็มเอส แหล่งก าเนิดฮาร์มอนิกส์ ผลกระทบของฮาร์มอนิกส์
ในระบบไฟฟ้าก าลัง เรโซแนนซ์แบบอนุกรมและขนาน มาตรฐานฮาร์มอ
นิกส์ และการลดปริมาณฮาร์มอนิกส์ด้วยตัวกรองก าลังพาสชีฟ   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานของฮาร์มอนิก 
ผลกระทบท่ีมีต่อระบบไฟฟ้า และตัวกรองพาสซีฟ    
 
529449  ตัวสังเกตสถานะเบื องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to State Observers) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 

ทบทวนวิธีทางเดินรากและวิธีโดเมนความถี่ หลักการของตัว
สังเกตสถานะลันเบอเจอ  ตัวสังเกตสถานะท่ีมีโครงสร้างคล้ายตัวกรอง
และมีโครงสร้างผสมของการท านายและการแก้ไข  การจูนค่าเกนหน่วย
ชดเชยของตัวสังเกตสถานะ ตัวสังเกตการรบกวนและการลดการ
เชื่อมต่อการรบกวน ผลกระทบท่ีเกิดจากสัญญาณรบกวนและความ
คลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง การลดทอนความไวต่อสัญญาณรบกวน
และการออกแบบระบบควบคุมท่ีมีตัวสังเกตสถานะในวงป้อนกลับ  การ
ระบุเอกลักษณ์ค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองระบบ ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวสังเกตสถานะประมาณค่าความเร็วและความเร่งในระบบควบคุมการ
เคลื่อนท่ี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะและ
ระบบควบคุมวงปิด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้
ออกแบบตัวสังเกตสถานะเบื้องต้น 

529450  ระบบควบคุมปริภูมิสถานะเชิงเส้น  3(3-0-6) 
(Linear State-Space Control Systems)   

วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 
สมการสถานะและค าตอบ การท าให้เป็นเชิงเส้น การสร้าง

ปริภูมิสถานะ การแปลงพิกัด สภาพควบคุมได้ สภาพสังเกตได้  ทวิ
ภาวะ รูปแบบแบบบัญญัติของตัวควบคุมและตัวสังเกต เสถียรภาพไบ
โบ  เสถี ยรภาพเลียปู โนฟ  การควบ คุมป้ อนกลับสถานะ  สูตร
ของอัคเคอร์มันน์ การออกแบบระบบกลไกเซอร์โว  ตัวสังเกตสถานะ
แบบอันดับเต็ม สภาพตรวจวัดได้ ตัวสังเกตสถานะแบบลดอันดับ  
คุณสมบัติการแยกและการออกแบบระบบควบคุมท่ีมีตัวชดเชยและตัว
สังเกตสถานะ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะ
และระบบควบคุมวงปิด 

 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะท่ีส าคัญของระบบ
ปริภูมิสถานะเชิงเส้นท่ีไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ 
ท่ีใช้ออกแบบระบบควบคุมปริภูมิสถานะเชิงเส้นท่ีไม่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา 

 
529452  เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ 3(3-0-6) 

(Sensors and Signal Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน : 529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

คุณลักษณะสถิตและคุณลักษณะพลวัตของระบบการวัด  
เซนเซอร์แบบความต้านทาน  เซนเซอร์แบบความจุไฟฟ้า เซนเซอร์แบบ
เหน่ียวน า เซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า เซนเซอร์แบบก าเนิดแรงดันตัวเอง  
เซนเซอร์แบบดิจิตอล วงจรบริดจ์กระแสตรง  วงจรบริดจ์กระแสสลับ  
วงจรขยายความแตกต่าง วงจรขยายเครื่องมือวัด วงจรขยายแยกโดด  
วงจรขยายคลื่นพาหะ การตรวจจับร่วมนัย  วงจรตรวจจับ เฟส  
วงจรขยายชอปเปอร์ วงจรขยายเครื่องวัดไฟฟ้าสถิต วงจรขยายทรานส์
อิมพีแดนซ์  วงจรขยายประจุ วงจรแปลงสัญญาณ การป้องกันการ
รบกวน  โทรมาตรและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในระบบการวัด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของเซนเซอร์ชนิด
ต่างๆ และการออกแบบวงจรปรับสภาพสัญญาณ 
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529453  การออกแบบระบบไฟฟ้าขั นสูง 4(4-0-8) 
(Advanced Electrical System Design) 

วิชาบังคับก่อน : 529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
 ทบทวนระบบไฟฟ้าก าลังและการออกแบบระบบไฟฟ้า 
แบบทางไฟฟ้าและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า การประสานสัมพันธ์
ฉนวน การออกแบบระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง การ
ต่อลงดินและการเชื่อมประสาน การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า การ
ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบระบบอาคารอัตโนมัติและ SCADA   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า
ขั้นสูง นักศึกษาสามารถออกแบบระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า 
การต่อลงดินและการเชื่อมประสาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบอาคารอัตโนมัติและระบบ SCADA  
 
529454  ตัวควบคุมตรรกะที่โปรแกรมได้  3(3-0-6) 

(Programmable Logic Controllers) 
วิชาบังคับก่อน : 529207  ดิจิทัลลอจิก 

ตัวเครื่องและสถาปัตยกรรมภายใน  อุปกรณ์อินพุต -
เอาต์พุต  การประมวลผลอินพุต-เอาต์พุต  การท าโปรแกรมบันไดและ
การท าโปรแกรมบล็อกเชิงฟังก์ชัน  รีเลย์ภายใน  การกระโดดและการ
เรียก ตัวจับเวลา ตัวนับ ตัวล าดับ รีจิสเตอร์เลื่อนข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การควบคุมแบบวงปิด การค้นหาความผิดพร่อง ระบบความ
ปลอดภัย  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และเข้ าใจระบบพีแอลซี  การท า
โปรแกรมพีแอลซี  และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี และ
สามารถอธิบายการควบคุมแบบวงปิดท่ีใช้งานพีแอลซี 

 
 

529455  การควบคุมและปฏิบัติการรถไฟ 4(4-0-8) 
 (Railway Operation and Control) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติงานและควบคุมรถไฟ การ
อาณัติสัญญาณเบื้องต้น พลวัตการเคลื่อนท่ีของรถไฟ ระยะห่างระหว่าง
ขบวนรถไฟและหลักการบังคับสัมพันธ์ การจัดตารางเวลาเดินรถไฟ 
การควบคุมการเดินรถไฟ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติงานและ
ควบคุมรถไฟ สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของระบบอาณัติสัญญาณ
รถไฟ การค านวณพลวัตของรถไฟ การจัดตารางเวลาและการควบคุม
การเดินรถไฟได้  
 
529456  แบบจ าลองวงจรแปลงผันก าลัง   3(3-0-6) 
 (Power Converter Models) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า และ 529208 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

แบบจ าลองสวิตช์ การวิเคราะห์วงจรแปลงผันก าลังใน
สภาวะอยู่ตัว แบบจ าลองวงจรสมมูลในสภาวะอยู่ตัว การสูญเสียและ
ประสิทธิภาพ แบบจ าลองวงจรมูลกระแสสลับ วิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะ 
ฟังก์ชันถ่ายโอนวงจรแปลงผันก าลัง การตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลอง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หาแบบจ าลองของวงจรแปลงผัน
ก าลั ง ส าหรับการตอบสนองในสภาวะอยู่ ตั วและสภาวะชั่ วครู่ 
นอกจากน้ีผู้เรียนยังมีความรู้เกี่ยวกับวิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะ การหา
ฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจรแปลงผันก าลัง และการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจ าลอง  
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529457  พื นฐานการผลิตโครงสร้างจุลภาค 4(4-0-8) 
(Fundamentals of Microfabrication) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2  
วิศวกรรมการผลิตโครงสร้างจุลภาค วัสดุส าหรับการผลิต

โครงสร้างจุลภาค เทคโนโลยีห้องสะอาด กระบวนการโฟโตลิโธกราฟี 
การสกัดด้วยพลาสมา การเคลือบฟิล์มบาง กระบวนการสกัดแบบเปียก 
การสร้างโครงสร้างจุลภาคแบบแผ่นผิว การสร้างโครงสร้างแบบ LIGA 
และ X-ray LIGA การวัดโครงสร้างจุลภาค เครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค การ
บรรจุชิ้นงานจุลภาค กฎการเปลี่ยนขนาด การประยุกต์ใช้งาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 ผู้เรียนมีความเข้าใจในการผลิตโครงสร้างจุลภาคพื้นฐาน
และคุณสมบัติของวัสดุท่ีน ามาใช้ในการผลิตโครงสร้างจุลภาค สามารถ
ออกแบบกระบวนการผลิตโครงสร้างจุลภาคแบบแผ่นผิวและเลือก
วิธีการวัดขนาดของโครงสร้างด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ออกแบบชิ้นงานจุลภาค (เซนเซอร์และตัวขับเร้า) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้
งานในระบบจุลภาคต่างๆ   
 
529461 ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบื องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  

ประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้งานต่างๆ   
องค์ประกอบท่ัวไปของหุ่นยนต์ การก าหนดต าแหน่งส่วนประกอบของ
หุ่นยนต์ และการแปลงต าแหน่งในระบบพิกัด 3  มิติ  จลนศาสตร์ไป
หน้าและผกผัน  การวางแผนภาระและแนววิถีของหุ่นยนต์ การเขียน
โปรแกรมจ าลองสถานการณ์  การประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์ ในหัวข้อ
ท่ีสนใจเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานประจ าวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และ เข้ าใจหลักการของหุ่ นยนต์  
สามารถอธิบายการวางแผนภาระและแนววิถี การประยุกต์ใช้งาน
หุ่นยนต์เพ่ือเป็นโครงการประจ ารายวิชาได้  

529462  เซลล์แสงอาทิตย์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
(Applied Photovoltaics) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของแสงอาทิตย์ และการแผ่รังสี 

ศึกษาพื้นฐานคุณลักษณะของสารก่ึงตัวน า และรอยต่อ p-n ส าหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเน้นถึงการน าไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า
ท่ีได้จากการแปลงพลังงานโดยตรงจากแสงแดด และมุ่งหมายไปสู่การ
ประยุกต์ใช้งานต่างๆ ท่ีรวมถึง ระบบการออกแบบและโครงสร้าง ศึกษา
เทคนิคพื้นฐานการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ของห้องวิจัย และโรงงาน
อุตสาหกรรม การเชื่อมต่อเซลล์ต่างๆ และการประกอบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ การศึกษาใช้งานในระบบแบบอิสระ และแบบต่อกับระบบ
จ าหน่าย ศึกษาอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้เกิด
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพท่ีดีตามต้องการ 
 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการท างานของเซลล์
แสงอาทิตย์ หลักการออกแบบและสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถ
อธิบายการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบอิสระและระบบแบบต่อกับ
ระบบจ าหน่ายได้  
 
529463  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Digital Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 สัญญาณและระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา ผลการแปลง 
z  ทฤษฎีบทสังวัตนาการ สมการเชิงผลต่าง การประวิงกลุ่ม การประยุกต์ใช้
การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุตและขั้นตอนวิธีอย่างเร็วส าหรับการแปลงฟูเรียร์
แบบวิยุต ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์แบบจ ากัดและแบบไม่จ ากัด วงจร
กรองตามขวางวงจรกรองแลตทิซ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การแปรผันอัตรา
การชักตัวอย่าง เดซิเมชัน การประมาณค่าในช่วง วงจรกรองหลายเฟส
การเคลือบแฝง ผลของความยาวของค า ผลของค่าผิดพลาดจากการ 
ควอนไทซ์  ผลของสัญญาณรบกวนจากการปัดเศษในวงจรกรองเชิงเลข 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจระบบดีสครีตและคุณสมบัติ   
การแปลงแซต สามารถค านวณการแปลงฟูริเยร์แบบดีสครีต เข้าใจ
หลักการของการแปลงฟูริเยร์แบบดีสครีตแบบเร็ว สามารถออกแบบตัว
กรองส าหรับสัญญาณดีสครีต และเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานส าหรับการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
 
529467  วิศวกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

(Engineering Optoelectronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529320 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า  

ฟิสิกส์ของการแผ่รังสีของแสง อันตรกิริยาระหว่างการแผ่
รังสีของแสงกับสสาร หลักการและการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์ออปโต
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แหล่งก าเนิดแสง ตัวตรวจจับแสง สิ่งประดิษฐ์  
และอุปกรณ์ท่ีใช้แสงชนิดอื่นๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งประดิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้งานในทาง
วิศวกรรมได้ 
 
529481  หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1 2(1-3-5) 

(Advanced Topic in Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ใน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหัวข้อท่ีเป็นพัฒนาการใหม่
ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
529482  หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า  2 2(1-3-5) 

(Advanced Topic in Electrical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ     
ในวิศวกรรมไฟฟ้า 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหัวข้อท่ีเป็นพัฒนาการใหม่
ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
529483  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1 2(1-3-5) 

(Special Problem in Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน  ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา  และต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมินเป็น S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้ และเข้ าใจปัญ หาเฉพาะ ท่ี ได้ รับ
มอบหมาย นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาท่ีได้รับมอบหมายได้ตามหลัก
ทางวิศวกรรมภายในหน่ึงภาคการศึกษา มีทักษะการเขียนรายงานและ
การน าเสนอปากเปล่า 
 
529484  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า  2 2(1-3-5) 

(Special Problem in Electrical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน  ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา  และต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมินเป็น  S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้ และเข้ า ใจปัญ หาเฉพาะ ท่ี ได้ รับ
มอบหมาย นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาท่ีได้รับมอบหมายได้ตามหลัก
ทางวิศวกรรมภายในหน่ึงภาคการศึกษา มีทักษะการเขียนรายงานและ
การน าเสนอปากเปล่า 
 
529485  สัมมนา 2(1-3-5) 

(Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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529457  พื นฐานการผลิตโครงสร้างจุลภาค 4(4-0-8) 
(Fundamentals of Microfabrication) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2  
วิศวกรรมการผลิตโครงสร้างจุลภาค วัสดุส าหรับการผลิต

โครงสร้างจุลภาค เทคโนโลยีห้องสะอาด กระบวนการโฟโตลิโธกราฟี 
การสกัดด้วยพลาสมา การเคลือบฟิล์มบาง กระบวนการสกัดแบบเปียก 
การสร้างโครงสร้างจุลภาคแบบแผ่นผิว การสร้างโครงสร้างแบบ LIGA 
และ X-ray LIGA การวัดโครงสร้างจุลภาค เครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค การ
บรรจุชิ้นงานจุลภาค กฎการเปลี่ยนขนาด การประยุกต์ใช้งาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 ผู้เรียนมีความเข้าใจในการผลิตโครงสร้างจุลภาคพื้นฐาน
และคุณสมบัติของวัสดุท่ีน ามาใช้ในการผลิตโครงสร้างจุลภาค สามารถ
ออกแบบกระบวนการผลิตโครงสร้างจุลภาคแบบแผ่นผิวและเลือก
วิธีการวัดขนาดของโครงสร้างด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ออกแบบชิ้นงานจุลภาค (เซนเซอร์และตัวขับเร้า) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้
งานในระบบจุลภาคต่างๆ   
 
529461 ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบื องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  

ประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้งานต่างๆ   
องค์ประกอบท่ัวไปของหุ่นยนต์ การก าหนดต าแหน่งส่วนประกอบของ
หุ่นยนต์ และการแปลงต าแหน่งในระบบพิกัด 3  มิติ  จลนศาสตร์ไป
หน้าและผกผัน  การวางแผนภาระและแนววิถีของหุ่นยนต์ การเขียน
โปรแกรมจ าลองสถานการณ์  การประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์ ในหัวข้อ
ท่ีสนใจเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานประจ าวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้และ เข้ าใจหลักการของหุ่ นยนต์  
สามารถอธิบายการวางแผนภาระและแนววิถี การประยุกต์ใช้งาน
หุ่นยนต์เพ่ือเป็นโครงการประจ ารายวิชาได้  

529462  เซลล์แสงอาทิตย์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
(Applied Photovoltaics) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของแสงอาทิตย์ และการแผ่รังสี 

ศึกษาพื้นฐานคุณลักษณะของสารกึ่งตัวน า และรอยต่อ p-n ส าหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเน้นถึงการน าไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า
ท่ีได้จากการแปลงพลังงานโดยตรงจากแสงแดด และมุ่งหมายไปสู่การ
ประยุกต์ใช้งานต่างๆ ท่ีรวมถึง ระบบการออกแบบและโครงสร้าง ศึกษา
เทคนิคพื้นฐานการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ของห้องวิจัย และโรงงาน
อุตสาหกรรม การเชื่อมต่อเซลล์ต่างๆ และการประกอบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ การศึกษาใช้งานในระบบแบบอิสระ และแบบต่อกับระบบ
จ าหน่าย ศึกษาอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้เกิด
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพท่ีดีตามต้องการ 
 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการท างานของเซลล์
แสงอาทิตย์ หลักการออกแบบและสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถ
อธิบายการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบอิสระและระบบแบบต่อกับ
ระบบจ าหน่ายได้  
 
529463  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Digital Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 สัญญาณและระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา ผลการแปลง 
z  ทฤษฎีบทสังวัตนาการ สมการเชิงผลต่าง การประวิงกลุ่ม การประยุกต์ใช้
การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุตและขั้นตอนวิธีอย่างเร็วส าหรับการแปลงฟูเรียร์
แบบวิยุต ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์แบบจ ากัดและแบบไม่จ ากัด วงจร
กรองตามขวางวงจรกรองแลตทิซ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การแปรผันอัตรา
การชักตัวอย่าง เดซิเมชัน การประมาณค่าในช่วง วงจรกรองหลายเฟส
การเคลือบแฝง ผลของความยาวของค า ผลของค่าผิดพลาดจากการ 
ควอนไทซ์  ผลของสัญญาณรบกวนจากการปัดเศษในวงจรกรองเชิงเลข 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจระบบดีสครีตและคุณสมบัติ   
การแปลงแซต สามารถค านวณการแปลงฟูริเยร์แบบดีสครีต เข้าใจ
หลักการของการแปลงฟูริเยร์แบบดีสครีตแบบเร็ว สามารถออกแบบตัว
กรองส าหรับสัญญาณดีสครีต และเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานส าหรับการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
 
529467  วิศวกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

(Engineering Optoelectronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529320 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า  

ฟิสิกส์ของการแผ่รังสีของแสง อันตรกิริยาระหว่างการแผ่
รังสีของแสงกับสสาร หลักการและการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์ออปโต
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แหล่งก าเนิดแสง ตัวตรวจจับแสง สิ่งประดิษฐ์  
และอุปกรณ์ท่ีใช้แสงชนิดอื่นๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งประดิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้งานในทาง
วิศวกรรมได้ 
 
529481  หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1 2(1-3-5) 

(Advanced Topic in Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ใน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหัวข้อท่ีเป็นพัฒนาการใหม่
ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
529482  หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า  2 2(1-3-5) 

(Advanced Topic in Electrical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ     
ในวิศวกรรมไฟฟ้า 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหัวข้อท่ีเป็นพัฒนาการใหม่
ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
529483  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1 2(1-3-5) 

(Special Problem in Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน  ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา  และต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมินเป็น S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้ และเข้ าใจปัญ หาเฉพาะ ท่ี ได้ รับ
มอบหมาย นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาท่ีได้รับมอบหมายได้ตามหลัก
ทางวิศวกรรมภายในหน่ึงภาคการศึกษา มีทักษะการเขียนรายงานและ
การน าเสนอปากเปล่า 
 
529484  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า  2 2(1-3-5) 

(Special Problem in Electrical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน  ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา  และต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมินเป็น  S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นัก ศึกษาได้ เรียนรู้ และเข้ า ใจปัญ หาเฉพาะ ท่ี ได้ รับ
มอบหมาย นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาท่ีได้รับมอบหมายได้ตามหลัก
ทางวิศวกรรมภายในหน่ึงภาคการศึกษา มีทักษะการเขียนรายงานและ
การน าเสนอปากเปล่า 
 
529485  สัมมนา 2(1-3-5) 

(Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 การน าเสนอ และอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในขณะ
น้ัน การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่างๆ การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน
และการเขียนรายงาน   ให้ผลประเมินเป็น  S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาฝึกทักษะการค้นคว้า การอภิปรายหัวข้อท่ีสนใจ 
การน าเสนอ การเขียนรายงานและการพูดต่อหน้าสาธารณชนได้  
 
529495  เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

(Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สือ่สาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานใน
สถานประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน 
และการเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
529496  สหกิจศึกษา 1 8  หน่วยกิต 

(Cooperative Education I) 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 529495 
เตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรม
ไปใช้ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
529497  สหกิจศึกษา 2 8  หน่วยกิต 

(Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 529496 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
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ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 

10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 

529498  สหกิจศึกษา 3 8  หน่วยกิต 
(Cooperative Education III) 

วิชาบังคับก่อน : 529497 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป

ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 

10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 
529499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 9  หน่วยกิต 
     (Electrical Engineering Professional Project)     
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ  ส าหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่ไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ   สนับสนุนให้น าหัวเรื่องท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาท าเป็นโครงงาน  
อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการท่ีรวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิง
ธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน  โครงงานจะต้องส าเร็จภายใน 2 
ภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปาก
เปล่า  ให้ผลประเมินเป็น S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการน าองค์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้
มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง และสามารถ
น าเสนอปากเปล่าและเขียนรายงานประกอบโครงงานได้   
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 การน าเสนอ และอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในขณะ
น้ัน การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่างๆ การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน
และการเขียนรายงาน   ให้ผลประเมินเป็น  S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาฝึกทักษะการค้นคว้า การอภิปรายหัวข้อท่ีสนใจ 
การน าเสนอ การเขียนรายงานและการพูดต่อหน้าสาธารณชนได้  
 
529495  เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

(Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สือ่สาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานใน
สถานประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน 
และการเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
529496  สหกิจศึกษา 1 8  หน่วยกิต 

(Cooperative Education I) 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 529495 
เตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรม
ไปใช้ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
529497  สหกิจศึกษา 2 8  หน่วยกิต 

(Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 529496 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
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ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 

10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 

529498  สหกิจศึกษา 3 8  หน่วยกิต 
(Cooperative Education III) 

วิชาบังคับก่อน : 529497 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป

ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 

10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 
529499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 9  หน่วยกิต 
     (Electrical Engineering Professional Project)     
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ  ส าหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่ไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ   สนับสนุนให้น าหัวเรื่องท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาท าเป็นโครงงาน  
อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการท่ีรวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิง
ธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน  โครงงานจะต้องส าเร็จภายใน 2 
ภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปาก
เปล่า  ให้ผลประเมินเป็น S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการน าองค์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้
มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง และสามารถ
น าเสนอปากเปล่าและเขียนรายงานประกอบโครงงานได้   
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530200  งานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0) 
   (Civil Engineering Profression)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ข้อก าหนดและมาตรฐานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา การศึกษาแผนแม่บท การศึกษาความ
เหมาะสม การออกแบบเบื้องต้น การออกแบบรายละเอียด ความรู้และ
ทักษะท่ีต้องใช้ในการท าโครงการทางวิศวกรรมโยธาในขั้นตอนต่างๆ จน
โครงการส าเร็จ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมและภาพกว้าง
ของการท าโครงการทางวิศวกรรมโยธาให้ส าเร็จ และงานวิชาชีพ
วิศวกรรมโยธา ท่ีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมโยธา
หลากหลายด้าน เช่น วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง 
วิศวกรรมแหล่งน้ า วิศวกรรรมสาธารณูปโภค วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
และความเชื่อมโยงกับรายวิชาท่ีต้องเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมโยธา 

 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 

  (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน :  105101 ฟิสิกส์ 1 
 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน 
หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ แนะน าความรู้เบื้องต้นทางพลศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ส่งผ่านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
พื้นฐานเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุ 

2. สามารถแยกชิ้นอนุภาคหรือวัตถุออกจากสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เขียนแผนภาพวัตถุอิสระภายใต้แรงกระท า สร้างระบบ
สมการสมดุลของวัตถุ และน าเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาระบบสมดุล 

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพสมดุลของ โครงสร้าง ชิ้นส่วน
ภายในโครงสร้าง และแรงภายในของชิ้นส่วน 

4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ จดบันทึก ค้นคว้าหาความรู้ตลอดจน 
5. ประสบการณ์การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมแบบพึ่งพาตนเอง 

530202  สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรโยธา 4(4-0-8) 
  (Differential Equations for Civil Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงและอันดับสองเชิง
เส้นประเภทเอกพันธ์  กรณีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญประเภทไม่เอกพันธ์ การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสามและอันดับสูง กรณีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว 
วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกต์ในงาน
วิศวกรรมโยธา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ทบทวน ต่อยอดการใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
แคลคูลัสท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้สมการเชิงอนุพันธ์ 

2. นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของสมการเชิงอนุพันธ์ 
สามารถใช้เทคนิคการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับหน่ึงและอันดับสองชนิดต่างๆ ได้  

3. สามารถน าเอาความรู้จากสมการเชิงอนุพันธ์เพ่ือประยุกต์ใช้
กับปัญหาในงานวิศวกรรมโยธาได้ 

4. สามารถน าเอาระเบียบวิธีคิดเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาสมการ
เชิงอนุพันธ์อย่างง่าย 

5. นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้ท่ีเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานต่อยอดในการศึกษาในขั้นสูงต่อไป 

530203 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 2(1-3-5) 
(Civil Engineering Graphics) 

วิชาบังคับก่อน : 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
 ฝึกเขียนแบบวิศวกรรมโยธา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงสร้างเหล็ก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. แสดงปรัชญาการเขียนแบบ หลักการ วิธีการเขียนแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานส าหรับการเขียนแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็กส าหรับส่วนประกอบต่าง ๆ และโครงสร้างขั้นต้น 

2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้การเขียนแบบทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
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3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
เขียนแบบโครงสร้าง 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่าง 
เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4(4-0-8) 

(Mechanics of Materials I) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  
 แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและ
ความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์
ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และ
หน่วยแรงกระท าร่วม เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ตีความและประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรง-
ความเครียด และคุณสมบัติของวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าใจ
หลักการของสัดส่วนปลอดภัย 

2. ระบุและเข้าใจหน่วยแรงท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากแรงท่ีกระท าต่อ
โครงสร้าง วิเคราะห์หน่วยแรงท่ีเกิดขึ้นในโครงสร้างที่มีแรง
กระท าร่วม 

3. ระบุและเข้าใจการเสียรูปท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากแรงท่ีกระท าต่อ
โครงสร้างประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยแรงในโครงสร้าง
และก าลังวัสดุในการออกแบบโครงสร้างธรรมดา 

 
530231 ชลศาสตร์ 4(4-0-8) 

(Hydraulics) 
วิชาบังคับก่อน :  530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
  คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต พลศาสตร์และ
จลนศาสตร์ของไหล สมการพลังงานในการไหลคงตัว โมเมนตัมและแรง
พลศาสตร์ในของไหลเคลื่อนท่ี การวิเคราะห์สภาพเหมือนและมิติ การ
ไหลในท่อของของไหลท่ีกดอัดไม่ได้ การไหลในทางน้ าเปิด การวัดการ
ไหล ปัญหาการไหลไม่คงตัว 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สาธิตวิธีการออกแบบ ขนาดและรูปร่างโครงสร้างทางชล

ศาสตร์พื้นฐาน แนะน าหลักการและการใช้ code ข้อก าหนด
ส าหรับการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างทาง
ชลศาสตร์ 

2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์ของไหล ท้ังน้ าผิว
ดินและน้ าใต้ดิน เพื่อการออกแบบ การไหลในทางน้ าเปิด 
และการไหลในท่อ 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหา 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิผลของ  

 
530232 ปฏิบัติการชลศาสตร์  1(0-3-0) 

(Hydraulics Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 530231 ชลศาสตร์ 
 การทดลองและการเขียนรายงานเกี่ ยวกับความดัน
สถิตย์ หลักการเบอร์นูลี การไหลผ่าน   เวนจูริมิเตอร์และออริฟิซมิเตอร์ 
การไหลข้ามฝาย ทางน้ าเปิด แรงบนใบจักร เครื่องสูบและกังหัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. พัฒนาทักษะการออกแบบการทดสอบ ทดลอง โดยนักศึกษา 
เพื่อพิสูจน์และหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมชลศาสตร์
ได้ด้วยตนเอง 

2. นักศึกษามีทักษะในการด าเนินการทดสอบ ทดลอง เรียนรู้
พฤติกรรรมการไหลของน้ าในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับการใช้
โครงสร้างทางชลศาสตร์พื้นฐาน 

3. พัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดสอบ 
ทดลอง ยืนยันความสอดคล้องกับทฤษฎี เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบ โครงสร้างทางชลศาสตร์ต่อไป 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 
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530200  งานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0) 
   (Civil Engineering Profression)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ข้อก าหนดและมาตรฐานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา การศึกษาแผนแม่บท การศึกษาความ
เหมาะสม การออกแบบเบื้องต้น การออกแบบรายละเอียด ความรู้และ
ทักษะท่ีต้องใช้ในการท าโครงการทางวิศวกรรมโยธาในขั้นตอนต่างๆ จน
โครงการส าเร็จ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมและภาพกว้าง
ของการท าโครงการทางวิศวกรรมโยธาให้ส าเร็จ และงานวิชาชีพ
วิศวกรรมโยธา ท่ีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมโยธา
หลากหลายด้าน เช่น วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง 
วิศวกรรมแหล่งน้ า วิศวกรรรมสาธารณูปโภค วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
และความเชื่อมโยงกับรายวิชาท่ีต้องเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมโยธา 

 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 

  (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน :  105101 ฟิสิกส์ 1 
 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน 
หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ แนะน าความรู้เบื้องต้นทางพลศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ส่งผ่านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
พื้นฐานเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุ 

2. สามารถแยกชิ้นอนุภาคหรือวัตถุออกจากสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เขียนแผนภาพวัตถุอิสระภายใต้แรงกระท า สร้างระบบ
สมการสมดุลของวัตถุ และน าเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาระบบสมดุล 

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพสมดุลของ โครงสร้าง ชิ้นส่วน
ภายในโครงสร้าง และแรงภายในของชิ้นส่วน 

4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ จดบันทึก ค้นคว้าหาความรู้ตลอดจน 
5. ประสบการณ์การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมแบบพึ่งพาตนเอง 

530202  สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรโยธา 4(4-0-8) 
  (Differential Equations for Civil Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงและอันดับสองเชิง
เส้นประเภทเอกพันธ์  กรณีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญประเภทไม่เอกพันธ์ การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสามและอันดับสูง กรณีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว 
วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกต์ในงาน
วิศวกรรมโยธา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ทบทวน ต่อยอดการใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
แคลคูลัสท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้สมการเชิงอนุพันธ์ 

2. นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของสมการเชิงอนุพันธ์ 
สามารถใช้เทคนิคการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับหน่ึงและอันดับสองชนิดต่างๆ ได้  

3. สามารถน าเอาความรู้จากสมการเชิงอนุพันธ์เพ่ือประยุกต์ใช้
กับปัญหาในงานวิศวกรรมโยธาได้ 

4. สามารถน าเอาระเบียบวิธีคิดเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาสมการ
เชิงอนุพันธ์อย่างง่าย 

5. นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้ท่ีเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานต่อยอดในการศึกษาในขั้นสูงต่อไป 

530203 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 2(1-3-5) 
(Civil Engineering Graphics) 

วิชาบังคับก่อน : 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
 ฝึกเขียนแบบวิศวกรรมโยธา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงสร้างเหล็ก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. แสดงปรัชญาการเขียนแบบ หลักการ วิธีการเขียนแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานส าหรับการเขียนแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็กส าหรับส่วนประกอบต่าง ๆ และโครงสร้างขั้นต้น 

2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้การเขียนแบบทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
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3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
เขียนแบบโครงสร้าง 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่าง 
เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4(4-0-8) 

(Mechanics of Materials I) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  
 แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและ
ความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์
ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และ
หน่วยแรงกระท าร่วม เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ตีความและประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรง-
ความเครียด และคุณสมบัติของวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าใจ
หลักการของสัดส่วนปลอดภัย 

2. ระบุและเข้าใจหน่วยแรงท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากแรงท่ีกระท าต่อ
โครงสร้าง วิเคราะห์หน่วยแรงท่ีเกิดขึ้นในโครงสร้างที่มีแรง
กระท าร่วม 

3. ระบุและเข้าใจการเสียรูปท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากแรงท่ีกระท าต่อ
โครงสร้างประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยแรงในโครงสร้าง
และก าลังวัสดุในการออกแบบโครงสร้างธรรมดา 

 
530231 ชลศาสตร์ 4(4-0-8) 

(Hydraulics) 
วิชาบังคับก่อน :  530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
  คุณสมบั ติของของไหล ของไหลสถิต พลศาสตร์และ
จลนศาสตร์ของไหล สมการพลังงานในการไหลคงตัว โมเมนตัมและแรง
พลศาสตร์ในของไหลเคลื่อนท่ี การวิเคราะห์สภาพเหมือนและมิติ การ
ไหลในท่อของของไหลท่ีกดอัดไม่ได้ การไหลในทางน้ าเปิด การวัดการ
ไหล ปัญหาการไหลไม่คงตัว 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สาธิตวิธีการออกแบบ ขนาดและรูปร่างโครงสร้างทางชล

ศาสตร์พื้นฐาน แนะน าหลักการและการใช้ code ข้อก าหนด
ส าหรับการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างทาง
ชลศาสตร์ 

2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์ของไหล ท้ังน้ าผิว
ดินและน้ าใต้ดิน เพื่อการออกแบบ การไหลในทางน้ าเปิด 
และการไหลในท่อ 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหา 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิผลของ  

 
530232 ปฏิบัติการชลศาสตร์  1(0-3-0) 

(Hydraulics Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 530231 ชลศาสตร์ 
 การทดลองและการเขียนรายงานเกี่ ยวกับความดัน
สถิตย์ หลักการเบอร์นูลี การไหลผ่าน   เวนจูริมิเตอร์และออริฟิซมิเตอร์ 
การไหลข้ามฝาย ทางน้ าเปิด แรงบนใบจักร เครื่องสูบและกังหัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. พัฒนาทักษะการออกแบบการทดสอบ ทดลอง โดยนักศึกษา 
เพื่อพิสูจน์และหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมชลศาสตร์
ได้ด้วยตนเอง 

2. นักศึกษามีทักษะในการด าเนินการทดสอบ ทดลอง เรียนรู้
พฤติกรรรมการไหลของน้ าในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับการใช้
โครงสร้างทางชลศาสตร์พื้นฐาน 

3. พัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดสอบ 
ทดลอง ยืนยันความสอดคล้องกับทฤษฎี เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบ โครงสร้างทางชลศาสตร์ต่อไป 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 
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530251 การส ารวจ 4(4-0-8) 
(Surveying) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน างานส ารวจพื้นฐานการท างานในสนามหลักการและ
การประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมการวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อน
ในการส ารวจและความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ การปรับแก้งานรังวัด 
การท าการสามเหลี่ยม การรังวัดเซิงมุมอย่างละเอียด ระบบพิกัดระนาบ
อย่างละเอียด การรังวัดระดับอย่างละเอียดการส ารวจเพื่อเก็บรายละเอียด
ภูมิประเทศการท าแผนท่ีพื้นท่ีและปริมาตร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักวิชาเบื้องต้นของ
การส ารวจ การระดับ ข้อมูลการรังวัด  

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเท่ียงตรงได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  และการใช้
ประโยชน์ในข้อมูลการรังวัด 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้ค านวณ ตลอดจนการใช้เครื่องมือรังวัด
ชนิดต่าง ๆ และการประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติงาน
ส ารวจ ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนและการปรับแก้เขียน
รายละเอียดลงในสมุดสนามหรือแผนท่ี   

4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการของเทคโนโลยี เครื่องมือ
รังวัดประเภทต่าง ๆ ท้ังสมัยอดีตและปัจจุบันรวมถึงแนวโน้ม
ในอนาคต 

5. สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการท างานจริง หรือในการ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจ การออกแบบทางด้าน
วิศวกรรมโยธาต่อไป 

 
530252 ปฏิบัติการการส ารวจ 1(0-3-0) 

(Surveying Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม :  530251 การส ารวจ 
 การบันทึกสมุดสนาม และการวัดระยะทางโดยการเดินนับ
ก้าว การรังวัดระยะทางโดยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกล้องระดับโดย
วิธี 2 หมุด และการหาค่าผลต่างระดับ การหาค่าระดับตามทางยาวและ
ทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมด่ิงด้วยกล้องทีโอโดไลท์ การท าวงรอบ
ด้วยกล้องทีโอโดไลท์ การท าแผนท่ีภูมิประเทศ การเก็บรายละเอียดโดย
วีธีสเตเดีย 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของงาน

ส ารวจ 
2. เข้าใจหลักการของการวัดระยะ การท าระดับ การวัดมุม การ

ท าวงรอบ การเก็บรายละเอียด การเขียนแผนท่ีภูมิประเทศ 
การก าหนดต าแหน่งในงานก่อสร้าง 

3. ตระหนักถึงการใช้ความรู้ทางทฤษฎีให้เกิดผลในทางปฏิบัติใน
การท างาน 

4. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ
ในขณะปฏิบัติการส ารวจ และ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตาม 
ล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 
530253 การส ารวจภาคสนาม 1(80 ชั่วโมง) 

(Surveying Camp) 
วิชาบังคับก่อน : 530251 การส ารวจ และ  
  530252 ปฏิบัติการการส ารวจ 

ปฏิบัติการส ารวจภาคสนามในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้ภายใน
เวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง พร้อมท้ังน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้จากภาคทฤษฎีน ามาประยุกต์ใน
การส ารวจภาคสนาม และได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงของการ
ส ารวจบนพื้นท่ีจริง เพิ่มทักษะในการใช้อุปกรณ์ส ารวจชนิด
ต่าง ๆ 

2. เพื่อให้นักศึกษาเขียนแผนท่ีแสดงต าแหน่ง ขนาดส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ เช่น อาคาร ลานจอดรถ แนวรั้ว เส้นทางสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ เช่น ถนน รางระบายน้ า แนวเสาไฟ ท่อประปา เม่ือมอง
จาก Top View  เพื่อสร้างแผนท่ีภูมิประเทศในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม 

3. เพื่อให้นักศึกษาเขียนแผนท่ีแสดงเส้นชั้นความสูง และ Spot 
elevation ของพื้นท่ีป่า ภูมิประเทศตามธรรมชาติ 

4. พัฒนาทักษะและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางส ารวจ และเพื่อสนับสนุนการ
ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 
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531101 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 วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 
พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์และ
สมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์ การย่อยสลายของพลาสติก การประยุกต์ใช้
วัสดุในงานพ้ืนฐานด้านวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม อธิบาย
สมบัติเบื้องต้นของวัสดุ วิธีการทดสอบ วิเคราะห์สมบัติและแปลผลได้ 
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค สมบัติ 
กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุงสมบัติ รวมถึงสามารถเลือกใช้
วัสดุในทางวิศวกรรมได้ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุในงาน
วิศวกรรม 
 
530233 อุทกวิทยา  3(3-0-6) 

(Hydrology) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 วงจรอุทก ฝน การซึม น้ าใต้ดิน น้ าท่า การระเหย การคาย
ระเหย การวิเคราะห์ฝน น้ าท่า เอกชลภาพ น้ าหลาก ความน่าจะเป็น
และความเสี่ยงในการออกแบบทางอุทก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบทาง
อุทกวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ีและ 
ระหว่างสมดุลของน้ าและพลังงาน  

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและอุทก
วิทยาด้วยหลักการทางสถิติ เพื่อน าผลไปท านายหรือ 
ออกแบบฝนและน้ าท่า ท่ีจะน าไปออกแบบโครงสร้างทางชล
ศาสตร์ต่อไป 

3. นักศึกษามีทักษะการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร ท่ี
เกี่ยวข้องกับอุทกวิทยาในระดับพ้ืนฐานได้ เช่นปัญหาน้ าท่วม 
น้ าแล้ง และฝึกการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล 

 
530212 การทดสอบวัสดุ 2(1-3-2) 

(Material Testing)   
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 พฤติกรรมเชิงกลและการทดสอบวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก
โครงสร้าง คอนกรีต อิฐ และไม้ เป็นต้น ภายใต้แรงดึง แรงกดอัด 
แรงบิด แรงเฉือน แรงดัด และแรงกระท าซ้ า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. เรียนรู้พฤติกรรมและสมบัติทางกลของวัสดุประเภทต่าง ๆ ท่ี
ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้
ตามความเหมาะสม 

2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้วิชากลศาสตร์วัสดุ 
3. พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องและ

สามารถน าสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ัง
ในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530312 เทคโนโลยีงานคอนกรีต 3(3-3-6) 

(Concrete Technology) 
วิชาบังคับกอ่น :  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
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530251 การส ารวจ 4(4-0-8) 
(Surveying) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน างานส ารวจพื้นฐานการท างานในสนามหลักการและ
การประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมการวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อน
ในการส ารวจและความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ การปรับแก้งานรังวัด 
การท าการสามเหลี่ยม การรังวัดเซิงมุมอย่างละเอียด ระบบพิกัดระนาบ
อย่างละเอียด การรังวัดระดับอย่างละเอียดการส ารวจเพื่อเก็บรายละเอียด
ภูมิประเทศการท าแผนท่ีพื้นท่ีและปริมาตร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักวิชาเบื้องต้นของ
การส ารวจ การระดับ ข้อมูลการรังวัด  

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเท่ียงตรงได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  และการใช้
ประโยชน์ในข้อมูลการรังวัด 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้ค านวณ ตลอดจนการใช้เครื่องมือรังวัด
ชนิดต่าง ๆ และการประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติงาน
ส ารวจ ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนและการปรับแก้เขียน
รายละเอียดลงในสมุดสนามหรือแผนท่ี   

4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการของเทคโนโลยี เครื่องมือ
รังวัดประเภทต่าง ๆ ท้ังสมัยอดีตและปัจจุบันรวมถึงแนวโน้ม
ในอนาคต 

5. สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการท างานจริง หรือในการ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจ การออกแบบทางด้าน
วิศวกรรมโยธาต่อไป 

 
530252 ปฏิบัติการการส ารวจ 1(0-3-0) 

(Surveying Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม :  530251 การส ารวจ 
 การบันทึกสมุดสนาม และการวัดระยะทางโดยการเดินนับ
ก้าว การรังวัดระยะทางโดยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกล้องระดับโดย
วิธี 2 หมุด และการหาค่าผลต่างระดับ การหาค่าระดับตามทางยาวและ
ทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมด่ิงด้วยกล้องทีโอโดไลท์ การท าวงรอบ
ด้วยกล้องทีโอโดไลท์ การท าแผนท่ีภูมิประเทศ การเก็บรายละเอียดโดย
วีธีสเตเดีย 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของงาน

ส ารวจ 
2. เข้าใจหลักการของการวัดระยะ การท าระดับ การวัดมุม การ

ท าวงรอบ การเก็บรายละเอียด การเขียนแผนท่ีภูมิประเทศ 
การก าหนดต าแหน่งในงานก่อสร้าง 

3. ตระหนักถึงการใช้ความรู้ทางทฤษฎีให้เกิดผลในทางปฏิบัติใน
การท างาน 

4. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ
ในขณะปฏิบัติการส ารวจ และ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตาม 
ล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 
530253 การส ารวจภาคสนาม 1(80 ชั่วโมง) 

(Surveying Camp) 
วิชาบังคับก่อน : 530251 การส ารวจ และ  
  530252 ปฏิบัติการการส ารวจ 

ปฏิบัติการส ารวจภาคสนามในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้ภายใน
เวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง พร้อมท้ังน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้จากภาคทฤษฎีน ามาประยุกต์ใน
การส ารวจภาคสนาม และได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงของการ
ส ารวจบนพื้นท่ีจริง เพิ่มทักษะในการใช้อุปกรณ์ส ารวจชนิด
ต่าง ๆ 

2. เพื่อให้นักศึกษาเขียนแผนท่ีแสดงต าแหน่ง ขนาดส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ เช่น อาคาร ลานจอดรถ แนวรั้ว เส้นทางสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ เช่น ถนน รางระบายน้ า แนวเสาไฟ ท่อประปา เมื่อมอง
จาก Top View  เพื่อสร้างแผนท่ีภูมิประเทศในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม 

3. เพื่อให้นักศึกษาเขียนแผนท่ีแสดงเส้นชั้นความสูง และ Spot 
elevation ของพื้นท่ีป่า ภูมิประเทศตามธรรมชาติ 

4. พัฒนาทักษะและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางส ารวจ และเพื่อสนับสนุนการ
ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 
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531101 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 วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 
พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์และ
สมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์ การย่อยสลายของพลาสติก การประยุกต์ใช้
วัสดุในงานพ้ืนฐานด้านวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม อธิบาย
สมบัติเบื้องต้นของวัสดุ วิธีการทดสอบ วิเคราะห์สมบัติและแปลผลได้ 
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค สมบัติ 
กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุงสมบัติ รวมถึงสามารถเลือกใช้
วัสดุในทางวิศวกรรมได้ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุในงาน
วิศวกรรม 
 
530233 อุทกวิทยา  3(3-0-6) 

(Hydrology) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 วงจรอุทก ฝน การซึม น้ าใต้ดิน น้ าท่า การระเหย การคาย
ระเหย การวิเคราะห์ฝน น้ าท่า เอกชลภาพ น้ าหลาก ความน่าจะเป็น
และความเสี่ยงในการออกแบบทางอุทก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบทาง
อุทกวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ีและ 
ระหว่างสมดุลของน้ าและพลังงาน  

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและอุทก
วิทยาด้วยหลักการทางสถิติ เพื่อน าผลไปท านายหรือ 
ออกแบบฝนและน้ าท่า ท่ีจะน าไปออกแบบโครงสร้างทางชล
ศาสตร์ต่อไป 

3. นักศึกษามีทักษะการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร ท่ี
เกี่ยวข้องกับอุทกวิทยาในระดับพ้ืนฐานได้ เช่นปัญหาน้ าท่วม 
น้ าแล้ง และฝึกการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล 

 
530212 การทดสอบวัสดุ 2(1-3-2) 

(Material Testing)   
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 พฤติกรรมเชิงกลและการทดสอบวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก
โครงสร้าง คอนกรีต อิฐ และไม้ เป็นต้น ภายใต้แรงดึง แรงกดอัด 
แรงบิด แรงเฉือน แรงดัด และแรงกระท าซ้ า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. เรียนรู้พฤติกรรมและสมบัติทางกลของวัสดุประเภทต่าง ๆ ท่ี
ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้
ตามความเหมาะสม 

2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้วิชากลศาสตร์วัสดุ 
3. พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องและ

สามารถน าสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ัง
ในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530312 เทคโนโลยีงานคอนกรีต 3(3-3-6) 

(Concrete Technology) 
วิชาบังคับกอ่น :  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
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 คุณสมบัติของคอนกรีต ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ วัสดุมวลรวม 
น้ าและสารผสมเพ่ิม การออกแบบส่วนผสม การผสม การล าเลียง การเท 
การท าให้แน่น การบ่ม แบบหล่อคอนกรีต คุณสมบัติคอนกรีตสด คุณสมบัติ
คอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้วด้านก าลังและความทนทาน คอนกรีตชนิดพิเศษ 
การตรวจสอบและรายงานผล การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงาน
คอนกรีต การปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์ มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ สัดส่วนคละ การทดสอบคุณสมบัติ
ของซีเมนต์เพสท์มอร์ต้า คอนกรีตสด การทดสอบก าลังด้านต่าง ๆ ของ
คอนกรีตท่ีแข็งแล้ว การทดสอบโครงสร้างจริง การทดสอบแบบไม่ท าลาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวของกับวัสดุท่ีใช้ในการผลิตคอนกรีต 
เช่น ปูนซีเมนต์ มวลรวม น้ า สารผสมเพ่ิม เป็นต้น 

2. ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตให้สามารถใช้งานได้  
3. สามารถใช้งานคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
4. ทดสอบโครงสร้างแบบไม่ท าลายของโครงสร้างคอนกรีต 
5. น าความรู้ในภาคทฤษฎีไปทดสอบในภาคปฏิบัติได้  

 
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต 1(0-3-0) 

(Concrete Technology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

การทดลองเพื่อการศึกษาคุณสมบัติท่ีจ าเป็นต้องใช้ในงาน
ออกแบบและงานก่อสร้างทางวัสดุต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่ ซีเมนต์ มวลรวม
ละเอียดหรือทราย มวลรวมหยาบหรือหิน คอนกรีตสด คอนกรีตท่ี
แข็งแรงแล้ว และการทดสอบแบบไม่ท าลาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของคอนกรีต 
ส่วนผสมของคอนกรีต การผสมคอนกรีตให้ได้คุณภาพท่ีดี 
รวมถึงคุณลักษณะของคอนกรีตท่ีใช้ในการก่อสร้าง 

2. เข้าใจและสามารถทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของส่วนผสม
คอนกรีต รวมท้ังคุณสมบัติทางด้านวัสดุประสานของเพสต์ 
มอร์ต้าร์ และคอนกรีต 

3. เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทดสอบวัสดุ เห็นคุณค่าของการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดเก็บและบ ารุงรักษา 

4. พัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดสอบ 
ทดลอง ยืนยันความสอดคล้องกับทฤษฎี เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบ และก่อสร้างต่อไป 

530314 ทฤษฎีโครงสร้าง   4(4-0-8) 
(Theory of Structures) 

วิชาบังคับก่อน :  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง แรง
ปฏิกิริยา แรงในแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนต์ในโครงสร้างสถิตแบบ
ดีเทอร์มิเนท วิธีกราฟฟิกสถิตยศาสตร์ เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างดี
เทอร์มิ เนท ระยะโก่งแอ่นของโครงสร้างดีเทอร์มิ เนทโดยวิธีพื้นท่ี
โมเมนต์ วิธีคานคอนจูเกท วิธีงานเสมือนวิธีพลังงานความเครียด และ
แผนภาพวิลลีโอ-มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างสถิตแบบอินดีเทอร์มิเนท 
โดยวิธีเปล่ียนรูปร่างต่อเนื่อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. เรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในแนวคิดของทฤษฎีและวิธีการในการวิเคราะห์ 
statically determinate และ indeterminate structures 

2. ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้วิชากลศาสตร์วัสดุ 
3. พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องและ

สามารถน าสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ัง
ในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง 4(4-0-8) 

(Structural Analysis) 
วิชาบังคับก่อน :  530314 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีน้ าหนัก
บรรทุกยืดหยุ่น วิธีมุมลาด -ความแอ่น วิธีการกระจายโมเมนต์ วิธี
พลังงานความเครียด เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติก  การ
วิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีประมาณ  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
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วิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริก การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
โครงสร้าง 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. เรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในแนวคิดของทฤษฎีและวิธีการในการวิเคราะห์ 
statically indeterminate structures 

2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้วิชาทฤษฎีโครงสร้าง 
3. พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องใน

การวิเคราะห์โครงสร้าง statically indeterminate และ
สามารถน าสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ัง
ในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 4(3-3-6) 
 (Reinforced Concrete Design I) 
วิชาบังคับก่อน : 530312 เทคโนโลยีงานคอนกรีต และ  

 530314 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 พฤติกรรมพื้นฐานในการรับแรงตามแนวแกน การดัด การบิด 
การเฉือน การยึดเหน่ียว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่าน้ี การออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กขององค์อาคารโครงสร้างโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
และวิธีก าลัง การฝึกออกแบบและเขียนแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. สาธิตและพฒันาวิธีการออกแบบ และแนะน าให้ทราบหลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กขั้นต้นตาม Code ข้อก าหนดและมาตรฐาน
การออกแบบ ส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นต้น “โดย
วิธีหน่วยแรงใช้งาน” 

2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้ความแข็งแรงของวัสดุและการ
วิเคราะห์โครงสร้าง 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหาและการสื่อสาร 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

530317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2   4(4-0-8) 
 (Reinforced Concrete Design II) 
วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 การวิเคราะห์ระบบพื้นโดยวิธีโครงอาคารเทียบเท่า จุดต่อ
เน้ือเดียวระหว่างคานและเสา ผนัง  กันดินแบบยื่น การออกแบบเสา
ยาว ทฤษฎีเส้นครากของแผ่นพื้น การออกแบบองค์อาคารรับแรงบิด 
การวิเคราะห์คานและโครงอาคารอินดีเทอร์มิ เนท ระบบอาคาร
คอนกรีตแบบต่าง ๆ การฝึกออกแบบและเขียนแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. แสดงปรัชญาการออกแบบ หลักการ วิธีการออกแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานส าหรับการการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลังส าหรับส่วนประกอบต่าง ๆ 
และโครงสร้างขั้นต้น 

2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์วัสดุและการ
วิเคราะห์โครงสร้าง 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหาและการสื่อสาร 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่าง 
เปน็อิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็นทีมอย่างมี
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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 คุณสมบัติของคอนกรีต ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ วัสดุมวลรวม 
น้ าและสารผสมเพ่ิม การออกแบบส่วนผสม การผสม การล าเลียง การเท 
การท าให้แน่น การบ่ม แบบหล่อคอนกรีต คุณสมบัติคอนกรีตสด คุณสมบัติ
คอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้วด้านก าลังและความทนทาน คอนกรีตชนิดพิเศษ 
การตรวจสอบและรายงานผล การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงาน
คอนกรีต การปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์ มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ สัดส่วนคละ การทดสอบคุณสมบัติ
ของซีเมนต์เพสท์มอร์ต้า คอนกรีตสด การทดสอบก าลังด้านต่าง ๆ ของ
คอนกรีตท่ีแข็งแล้ว การทดสอบโครงสร้างจริง การทดสอบแบบไม่ท าลาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวของกับวัสดุท่ีใช้ในการผลิตคอนกรีต 
เช่น ปูนซีเมนต์ มวลรวม น้ า สารผสมเพ่ิม เป็นต้น 

2. ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตให้สามารถใช้งานได้  
3. สามารถใช้งานคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
4. ทดสอบโครงสร้างแบบไม่ท าลายของโครงสร้างคอนกรีต 
5. น าความรู้ในภาคทฤษฎีไปทดสอบในภาคปฏิบัติได้  

 
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต 1(0-3-0) 

(Concrete Technology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

การทดลองเพื่อการศึกษาคุณสมบัติท่ีจ าเป็นต้องใช้ในงาน
ออกแบบและงานก่อสร้างทางวัสดุต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่ ซีเมนต์ มวลรวม
ละเอียดหรือทราย มวลรวมหยาบหรือหิน คอนกรีตสด คอนกรีตท่ี
แข็งแรงแล้ว และการทดสอบแบบไม่ท าลาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของคอนกรีต 
ส่วนผสมของคอนกรีต การผสมคอนกรีตให้ได้คุณภาพท่ีดี 
รวมถึงคุณลักษณะของคอนกรีตท่ีใช้ในการก่อสร้าง 

2. เข้าใจและสามารถทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของส่วนผสม
คอนกรีต รวมท้ังคุณสมบัติทางด้านวัสดุประสานของเพสต์ 
มอร์ต้าร์ และคอนกรีต 

3. เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทดสอบวัสดุ เห็นคุณค่าของการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดเก็บและบ ารุงรักษา 

4. พัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดสอบ 
ทดลอง ยืนยันความสอดคล้องกับทฤษฎี เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบ และก่อสร้างต่อไป 

530314 ทฤษฎีโครงสร้าง   4(4-0-8) 
(Theory of Structures) 

วิชาบังคับก่อน :  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง แรง
ปฏิกิริยา แรงในแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนต์ในโครงสร้างสถิตแบบ
ดีเทอร์มิเนท วิธีกราฟฟิกสถิตยศาสตร์ เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างดี
เทอร์มิ เนท ระยะโก่งแอ่นของโครงสร้างดีเทอร์มิ เนทโดยวิธีพื้นท่ี
โมเมนต์ วิธีคานคอนจูเกท วิธีงานเสมือนวิธีพลังงานความเครียด และ
แผนภาพวิลลีโอ-มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างสถิตแบบอินดีเทอร์มิเนท 
โดยวิธีเปล่ียนรูปร่างต่อเนื่อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. เรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในแนวคิดของทฤษฎีและวิธีการในการวิเคราะห์ 
statically determinate และ indeterminate structures 

2. ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้วิชากลศาสตร์วัสดุ 
3. พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องและ

สามารถน าสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ัง
ในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง 4(4-0-8) 

(Structural Analysis) 
วิชาบังคับก่อน :  530314 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีน้ าหนัก
บรรทุกยืดหยุ่น วิธีมุมลาด -ความแอ่น วิธีการกระจายโมเมนต์ วิธี
พลังงานความเครียด เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติก  การ
วิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีประมาณ  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
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วิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริก การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
โครงสร้าง 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. เรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในแนวคิดของทฤษฎีและวิธีการในการวิเคราะห์ 
statically indeterminate structures 

2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้วิชาทฤษฎีโครงสร้าง 
3. พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องใน

การวิเคราะห์โครงสร้าง statically indeterminate และ
สามารถน าสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ัง
ในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 4(3-3-6) 
 (Reinforced Concrete Design I) 
วิชาบังคับก่อน : 530312 เทคโนโลยีงานคอนกรีต และ  

 530314 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 พฤติกรรมพื้นฐานในการรับแรงตามแนวแกน การดัด การบิด 
การเฉือน การยึดเหน่ียว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่าน้ี การออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กขององค์อาคารโครงสร้างโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
และวิธีก าลัง การฝึกออกแบบและเขียนแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. สาธิตและพฒันาวิธีการออกแบบ และแนะน าให้ทราบหลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กขั้นต้นตาม Code ข้อก าหนดและมาตรฐาน
การออกแบบ ส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นต้น “โดย
วิธีหน่วยแรงใช้งาน” 

2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้ความแข็งแรงของวัสดุและการ
วิเคราะห์โครงสร้าง 

3. แสดงการน าเคร่ืองมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหาและการสื่อสาร 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

530317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2   4(4-0-8) 
 (Reinforced Concrete Design II) 
วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 การวิเคราะห์ระบบพื้นโดยวิธีโครงอาคารเทียบเท่า จุดต่อ
เน้ือเดียวระหว่างคานและเสา ผนัง  กันดินแบบยื่น การออกแบบเสา
ยาว ทฤษฎีเส้นครากของแผ่นพื้น การออกแบบองค์อาคารรับแรงบิด 
การวิเคราะห์คานและโครงอาคารอินดีเทอร์มิ เนท ระบบอาคาร
คอนกรีตแบบต่าง ๆ การฝึกออกแบบและเขียนแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. แสดงปรัชญาการออกแบบ หลักการ วิธีการออกแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานส าหรับการการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลังส าหรับส่วนประกอบต่าง ๆ 
และโครงสร้างขั้นต้น 

2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์วัสดุและการ
วิเคราะห์โครงสร้าง 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหาและการสื่อสาร 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่าง 
เปน็อิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็นทีมอย่างมี
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
สาธิตการใช้มาตรฐานส าหรับการการออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็กส าหรับส่วนประกอบต่าง ๆ และโครงสร้างขั้นต้น 

2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์วัสดุและการ
วิเคราะห์โครงสร้าง 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530321 ปฐพีกลศาสตร์ 4(4-0-8) 

(Soil Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน :  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

 การก าเนิดดิน คุณสมบัติดัชนีและการจ าแนกดิน การบด
อัด ความซึมผ่านน้ าในดินและปัญหาการไหลซึม หลักการหน่วยแรง
ประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายหน่วยแรง การอัดตัวของดิน ก าลัง
ต้านทานแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีความดันดิน เสถียรภาพของลาดดิน 
ก าลังรับแรงแบกทาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. ทราบคุณสมบัติพื้นฐาน ความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างคุณสมบัติ
พื้นฐาน และแนวคิดในการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติพื้นฐาน
ของดิน  

2. สามารถจ าแนกชนิดของดินตามมาตรฐานสากลได้ 
3. เข้าใจพฤติกรรมการไหลของน้ าในดินท้ังการไหลแบบคงตัว 

และไม่คงตัว 
4. สามารถวิเคราะห์หน่วยแรงอย่างง่ายท่ีเกิดขึ้นในมวลดินได้ 

พร้อมท้ังเข้าใจพฤติกรรมการรับแรงเฉือน และการวิบัติภายใต้
การรับแรงเฉือนของดินได้  

 
530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

(Soil Mechanics Laboratory) 

วิชาบังคับร่วม :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 การเจาะเก็บตัวอย่างดิน คุณสมบัติทางกายภาพ การ
กระจายขนาดของเม็ดดิน การบดอัดแบบพล็อกเตอร์ ความหนาแน่น
ของดินในสนาม ความซึมผ่านได้โดยการทดสอบแบบศักย์คงที่และศักย์
แปรเปล่ียน การทรุดตัวของดิน การทดสอบการเฉือนโดยตรง การ
ทดสอบแรงอัดสามแกน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. พัฒนาทักษะการออกแบบการทดสอบ ทดลอง เพื่อพิสูจน์และ
หาพารามิเตอร์ทางปฐพีกลศาสตร์ที่ส าคัญได้ด้วยตนเอง 

2. มีทักษะในการด าเนินการทดสอบ ทดลอง รวมถึงการใช้
เครื่องมือทดสอบอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

3. มีทักษะ การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดสอบ ยืนยัน
ความสอดคล้องกับทฤษฎี เพื่อน าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการท างานเป็นทีม และการน าเสนอรายงาน 

 
530324 วิศวกรรมฐานราก 4(4-0-8) 

(Foundation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 

 การส ารวจชั้นดิน ก าลังรับแรงแบกทานของฐานราก การ
ออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากแพ การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การ
วิเคราะห์การทรุดตัว เสถียรภาพของลาดดิน ปัญหาด้านความดันดิน 
โครงสร้างกันดินและเข็มพืด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงดิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. พิจารณาเจาะส ารวจดินและเลือกใช้พารามิเตอร์ในการ
ออกแบบฐานราก, ก าแพงกันดิน, และลาดดิน  

2. ประยุกต์ใช้ปฐพีกลศาสตร์และความรู้ทางวิศวกรรมโยธาใน
การออกแบบฐานรากส าหรับอาคารปกติ 

3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในกระบวนการ
ออกแบบฐานราก ซ่ึงรวมถึงความสามารถในการตั้งโจทย์ 
การคิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสังเคราะห์ข้อมูล
และท างานร่วมกับงานด้านอื่นได้ 
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530331 วิศวกรรมชลศาสตร์  4(4-0-8) 
(Hydraulic Engineering) 

วิชาบังคับก่อน :  530231 ชลศาสตร์ 
 การประยุกต์ใช้หลักการกลศาสตร์ของไหลเพื่อศึกษา และฝึก
ปฏิบัติการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมชลศาสตร์ ระบบท่อ ค้อนน้ า เครื่อง
สูบและกังหันน้ า การไหลในทางน้ าเปิด ออกแบบอ่างเก็บน้ า เขื่อน ทาง
ระบายน้ าล้น แบบจ าลองทางชลศาสตร์ต่าง ๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. สาธิตวิธีการออกแบบ ขนาดและรูปร่างโครงสร้างทางชล
ศาสตร์พื้นฐาน แนะน าหลักการและการใช้ code ข้อก าหนด
ส าหรับการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างทาง
ชลศาสตร์ 

2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์ของไหล ท้ังน้ าผิว
ดินและน้ าใต้ดิน เพื่อการออกแบบ การไหลในทางน้ าเปิด 
และการไหลในท่อ 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหา 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530351 วิศวกรรมการขนส่ง    4(4-0-8) 

 (Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  530321 ปฐพีกลศาสตร์  
 การวางแผนงาน การออกแบบและประเมินระบบขนส่ง 
แบบจ าลองการขนส่ง การขนส่งน้ า การขนส่งระบบท่อ การขนส่งทาง
ถนน การขนส่งระบบราง การขนส่งทางอากาศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. ให้สามารถเข้าใจระบบขนส่ง และรูปแบบของการขนส่งใน
สากล และเข้าใจถึง ขั้นตอน  
ของการวางแผน และการสร้างรูปแบบจ าลองการเดินทาง 

2. ให้เข้าใจข้อได้เปรียบ และข้อด้อยในแต่ละระบบการเดินทาง
ต่าง ๆ เช่น จากการเดินทาง ทางน้ า, ทางท่อ , ทางถนน ,   
ทางราง และทางอากาศ 

530352 การทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-0) 
(Highway Material Testing) 

วิชาบังคับก่อน :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 วัสดุพื้นดินเดิม ดินถม และวัสดุพื้นทาง การทดสอบงาน
สนาม วัสดุพื้นผิว เทคโนโลยีแอสฟัลต์ การทดสอบวัสดุแอสฟัลต์ การ
ทดสอบวัสดุคอนกรีต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ให้เข้าใจการทดสอบวัสดึการทาง หรือวัสดุอื่น ๆ ท่ีใช้ในการ
ท าถนน เช่น คอนกรีต, ดินลูกรัง, หิน, กรวด และอื่น ๆ และ
วัสดุประเภทอื่น เช่น วัสดุแอสฟัลท์ หรือยางมะตอย 

2. โดยให้เข้าใจวิธีการทดสอบเบื้องต้น การน าเอามาใช้ การ
ออกแบบเพื่อการรับน้ าหนัก  
เป็นต้น 

 
530442 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้าง  4(4-0-8) 

(Construction Engineering and Management) 
วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  

ระบบการส่งมอบโครงการ การจัดองค์กร การวางผังสถานท่ี
ก่อสร้าง การวางแผนโครงการ วิธีสายทางกิจกรรมวิกฤต การจัดการ
ทรัพยากรโครงการ การตรวจวัดความก้าวหน้าของโครงการ เทคโนโลยี
การก่อสร้างร่วมสมัย เครื่องจักรหนักส าหรับงานก่อสร้าง ความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพงานก่อสร้าง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. รู้จักลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้าง ระบบการส่งมอบ
โครงการแบบต่าง ๆ และการจัดโครงสร้างของโครงการ 

2. สามารถวางแผนโครงการก่อสร้างด้วยวิธีสายทางวิกฤต และ
วิธีเส้นดุลยภาพ  

3. สามารถวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการก่อสร้างให้
เกิดประสิทธิภาพ 

4. สามารถควบคุมโครงการก่อสร้างด้วยการติดตาม
ความก้าวหน้าและเทคนิคตรวจวัดมูลค่าท่ีได้ 
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1. แสดงปรัชญาการออกแบบ หลักการ วิธีการออกแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานส าหรับการการออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็กส าหรับส่วนประกอบต่าง ๆ และโครงสร้างขั้นต้น 

2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์วัสดุและการ
วิเคราะห์โครงสร้าง 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530321 ปฐพีกลศาสตร์ 4(4-0-8) 

(Soil Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน :  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

 การก าเนิดดิน คุณสมบัติดัชนีและการจ าแนกดิน การบด
อัด ความซึมผ่านน้ าในดินและปัญหาการไหลซึม หลักการหน่วยแรง
ประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายหน่วยแรง การอัดตัวของดิน ก าลัง
ต้านทานแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีความดันดิน เสถียรภาพของลาดดิน 
ก าลังรับแรงแบกทาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. ทราบคุณสมบัติพื้นฐาน ความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างคุณสมบัติ
พื้นฐาน และแนวคิดในการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติพื้นฐาน
ของดิน  

2. สามารถจ าแนกชนิดของดินตามมาตรฐานสากลได้ 
3. เข้าใจพฤติกรรมการไหลของน้ าในดินท้ังการไหลแบบคงตัว 

และไม่คงตัว 
4. สามารถวิเคราะห์หน่วยแรงอย่างง่ายท่ีเกิดข้ึนในมวลดินได้ 

พร้อมท้ังเข้าใจพฤติกรรมการรับแรงเฉือน และการวิบัติภายใต้
การรับแรงเฉือนของดินได้  

 
530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

(Soil Mechanics Laboratory) 

วิชาบังคับร่วม :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 การเจาะเก็บตัวอย่างดิน คุณสมบัติทางกายภาพ การ
กระจายขนาดของเม็ดดิน การบดอัดแบบพล็อกเตอร์ ความหนาแน่น
ของดินในสนาม ความซึมผ่านได้โดยการทดสอบแบบศักย์คงที่และศักย์
แปรเปลี่ยน การทรุดตัวของดิน การทดสอบการเฉือนโดยตรง การ
ทดสอบแรงอัดสามแกน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. พัฒนาทักษะการออกแบบการทดสอบ ทดลอง เพื่อพิสูจน์และ
หาพารามิเตอร์ทางปฐพีกลศาสตร์ที่ส าคัญได้ด้วยตนเอง 

2. มีทักษะในการด าเนินการทดสอบ ทดลอง รวมถึงการใช้
เครื่องมือทดสอบอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

3. มีทักษะ การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดสอบ ยืนยัน
ความสอดคล้องกับทฤษฎี เพื่อน าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการท างานเป็นทีม และการน าเสนอรายงาน 

 
530324 วิศวกรรมฐานราก 4(4-0-8) 

(Foundation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 

 การส ารวจชั้นดิน ก าลังรับแรงแบกทานของฐานราก การ
ออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากแพ การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การ
วิเคราะห์การทรุดตัว เสถียรภาพของลาดดิน ปัญหาด้านความดันดิน 
โครงสร้างกันดินและเข็มพืด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงดิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. พิจารณาเจาะส ารวจดินและเลือกใช้พารามิเตอร์ในการ
ออกแบบฐานราก, ก าแพงกันดิน, และลาดดิน  

2. ประยุกต์ใช้ปฐพีกลศาสตร์และความรู้ทางวิศวกรรมโยธาใน
การออกแบบฐานรากส าหรับอาคารปกติ 

3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในกระบวนการ
ออกแบบฐานราก ซ่ึงรวมถึงความสามารถในการตั้งโจทย์ 
การคิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสังเคราะห์ข้อมูล
และท างานร่วมกับงานด้านอื่นได้ 
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530331 วิศวกรรมชลศาสตร์  4(4-0-8) 
(Hydraulic Engineering) 

วิชาบังคับก่อน :  530231 ชลศาสตร์ 
 การประยุกต์ใช้หลักการกลศาสตร์ของไหลเพื่อศึกษา และฝึก
ปฏิบัติการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมชลศาสตร์ ระบบท่อ ค้อนน้ า เครื่อง
สูบและกังหันน้ า การไหลในทางน้ าเปิด ออกแบบอ่างเก็บน้ า เขื่อน ทาง
ระบายน้ าล้น แบบจ าลองทางชลศาสตร์ต่าง ๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. สาธิตวิธีการออกแบบ ขนาดและรูปร่างโครงสร้างทางชล
ศาสตร์พื้นฐาน แนะน าหลักการและการใช้ code ข้อก าหนด
ส าหรับการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างทาง
ชลศาสตร์ 

2. ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้กลศาสตร์ของไหล ท้ังน้ าผิว
ดินและน้ าใต้ดิน เพื่อการออกแบบ การไหลในทางน้ าเปิด 
และการไหลในท่อ 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหา 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530351 วิศวกรรมการขนส่ง    4(4-0-8) 

 (Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  530321 ปฐพีกลศาสตร์  
 การวางแผนงาน การออกแบบและประเมินระบบขนส่ง 
แบบจ าลองการขนส่ง การขนส่งน้ า การขนส่งระบบท่อ การขนส่งทาง
ถนน การขนส่งระบบราง การขนส่งทางอากาศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. ให้สามารถเข้าใจระบบขนส่ง และรูปแบบของการขนส่งใน
สากล และเข้าใจถึง ขั้นตอน  
ของการวางแผน และการสร้างรูปแบบจ าลองการเดินทาง 

2. ให้เข้าใจข้อได้เปรียบ และข้อด้อยในแต่ละระบบการเดินทาง
ต่าง ๆ เช่น จากการเดินทาง ทางน้ า, ทางท่อ , ทางถนน ,   
ทางราง และทางอากาศ 

530352 การทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-0) 
(Highway Material Testing) 

วิชาบังคับก่อน :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 วัสดุพื้นดินเดิม ดินถม และวัสดุพื้นทาง การทดสอบงาน
สนาม วัสดุพื้นผิว เทคโนโลยีแอสฟัลต์ การทดสอบวัสดุแอสฟัลต์ การ
ทดสอบวัสดุคอนกรีต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ให้เข้าใจการทดสอบวัสดึการทาง หรือวัสดุอื่น ๆ ท่ีใช้ในการ
ท าถนน เช่น คอนกรีต, ดินลูกรัง, หิน, กรวด และอื่น ๆ และ
วัสดุประเภทอื่น เช่น วัสดุแอสฟัลท์ หรือยางมะตอย 

2. โดยให้เข้าใจวิธีการทดสอบเบื้องต้น การน าเอามาใช้ การ
ออกแบบเพื่อการรับน้ าหนัก  
เป็นต้น 

 
530442 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้าง  4(4-0-8) 

(Construction Engineering and Management) 
วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  

ระบบการส่งมอบโครงการ การจัดองค์กร การวางผังสถานท่ี
ก่อสร้าง การวางแผนโครงการ วิธีสายทางกิจกรรมวิกฤต การจัดการ
ทรัพยากรโครงการ การตรวจวัดความก้าวหน้าของโครงการ เทคโนโลยี
การก่อสร้างร่วมสมัย เครื่องจักรหนักส าหรับงานก่อสร้าง ความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพงานก่อสร้าง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. รู้จักลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้าง ระบบการส่งมอบ
โครงการแบบต่าง ๆ และการจัดโครงสร้างของโครงการ 

2. สามารถวางแผนโครงการก่อสร้างด้วยวิธีสายทางวิกฤต และ
วิธีเส้นดุลยภาพ  

3. สามารถวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการก่อสร้างให้
เกิดประสิทธิภาพ 

4. สามารถควบคุมโครงการก่อสร้างด้วยการติดตาม
ความก้าวหน้าและเทคนิคตรวจวัดมูลค่าท่ีได้ 
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530463    โครงงานการออกแบบขั นสูง 4(3-3-9) 
 (Capstone Design Projects) 
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

   สร้างทักษะและประสบการณ์การท างานเป็นทีมออกแบบ
งานวิศวกรรมท่ีซับซ้อน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จากปัญหาจริงทาง
วิศวกรรม ภาพรวมของ หน้าท่ี การออกแบบ และการใช้งาน ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถออกแบบได้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยค านึงถึงข้อจ ากัดของ 

2. พื้นท่ี ราคาค่าก่อสร้าง 
3. สามารถอธิบายหลักการบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ นโยบาย

สาธารณะ และความเป็นผู้น าเพ่ือท าให้โครงการประสบ
ผลส าเร็จ 

4. สามารถท างานเป็นทีมในลักษณะสหวิทยาการ มีทัศนะคติท่ี
ต้องท าได้สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา 
รวบรวมข้อมูล เกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

5. มีความเข้าในความรับผิดชอบทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
6. สามารถสื่อสารได้ท้ังโดยวาจา รายงาน แบบทางวิศวกรรม 

กับผู้ฟังที่เป็นบุคคลท่ัวไปและนักเทคนิค 
7. สามารถใช้เกณฑ์การออกแบบได้หลากหลาย เพื่อประเมิน

ทางเลือกการออกแบบท่ีเป็นไปได้มากที่สุด 
8. ประยุกต์ใช้ซอฟ์แวร์และเทคนิคการค านวณ เพ่ือการ

ออกแบบและสื่อสาร 
 

530254 การส ารวจงานทาง   4(4-0-8) 
(Route Surveying) 

วิชาบังคับก่อน : 530251 การส ารวจ และ530252 ปฏิบัติการการส ารวจ 
 เทคนิคของงานส ารวจส าหรับงานทาง การก าหนดแนว
เส้นทางและการค านวนออกแบบการค านวนออกแบบโค้งราบและโค้ง
ดิ่ง การค านวนหาปริมาณดิน การก าหนดวางแนวเส้นทาง การส ารวจ
ส าหรับการก่อสร้างเส้นทาง หลักการส ารวจในสนามเพื่อฝึกการปฏิบัติ
ในการส ารวจเส้นทาง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. ให้สามารถเข้าใจถึงแนวทางการออกแบบเส้นทางถนน เข้าใจ

ระบบบริการ การค านวณ ต่าง ๆ เช่น การออกแบบทาง
เรขาคณิตโค้งราบและโค้งดิ่ง 

2. ให้สามารถประยุกต์ น าเอาอุปกรณ์ การส ารวจมาใช้ประกอบ
กับการค านวณ ให้สามารถก าหนดต าแหน่ง เพื่อการก่อสร้าง
ถนนได้ โดยหลักการ จะให้เข้าใจวิธีการก าหนดเส้นทาง การ
ค านวณปริมาณดินหรือกองวัสดุ และการแก้ปัญหาในหน้า
งานก่อสร้างถนน 
 

530325 การออกแบบด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค         4(4-0-8) 
 (Geotechnical Engineering Design) 
วิชาบงัคับก่อน :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี 
คุณสมบัติพื้นฐานของดินส าหรับการวางแผนงานก่อสร้าง การออกแบบ
ก าแพงกันดิน การออกแบบเสถียรภาพของลาดดินและลาดตล่ิง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบ และมีองค์ความรู้
ด้านการออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี ตลอดจนน าองค์ความรู้
ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้การประกอบอาชีพและ พัฒนาสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างใต้ดินและ
ยังต้องมีความสามารถในการป้องกันความเสียหายต่อ
โครงสร้างที่อยู่ข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน 

 
530411 กลศาสตร์วัสดุ 2 4(4-0-8) 

(Mechanics of Materials II) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การวิเคราะห์หน่วยแรงและความเครียด ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดของวัสดุประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีความ
ยืดหยุ่นและการประยุกต์ ใช้วิธี พ ลังงานในการวิเคราะห์ชิ้นส่วน
โครงสร้างการวิบัติและเกณฑ์ก าหนดการวิบัติในการท านายการวิบัติ
ของชิ้นส่วนโครงสร้าง การล้าและกลศาสตร์การแตกร้าวเบื้องต้น คาน
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บนฐานรากยืดหยุ่น การดัดของแผ่นเรียบ การโก่งเดาะและการขาด
เสถียรภาพของแผ่นเรียบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เรียนรู้การวิเคราะห์วัสดุและโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิดของทฤษฎีท่ี
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
น าสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูล 
ท้ังในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

 
530412 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 4(4-0-8) 

(Prestressed Concrete Design) 
วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  
 หลักการพื้นฐานของคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุ 
การวิเคราะห์และการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรงเพื่อรับโมเมนต์ดัด 
แรงเฉือนและแรงบิด การสูญเสียแรงอัด ระยะโก่งตัวและระยะยก เพื่อ
การแอ่นตัว การวิเคราะห์และการออกแบบแผ่นพื้นทางเดียว และแผ่น
พื้นสองทาง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เรียนรู้วิธีการประยุกต์บทบัญญัติของ ACI 318 ส าหรับการ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง 

2. เข้าใจกรอบแนวคิดของการอัดแรงและพฤติกรรมของ
คอนกรีตโครงสร้าง 

3. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตอัดแรง
อย่างง่าย 

4. สามารถค านวณการเสื่อมลดในการอัดแรงส าหรับโครงสร้าง
คอนกรีตอัดแรง 

5. สามารถค านวณการแอ่นตัวและการดัดโค้งของชิ้นส่วน
คอนกรีตอัดแรง 

6. เรียนรู้การใช้คู่มือการออกแบบในการเลือกขนาดหน้าตัดของ
คานคอนกรีตอัดแรง 
 

530413 การออกแบบอาคาร 4(4-0-8) 
(Building Design) 

วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  
 หลักการพื้นฐานของการออกแบบอาคาร แนวความคิดใน
การออกแบบ น้ าหนักบรรทุก แรงลม แรงแผ่นดินไหว ระบบโครงสร้าง 
การจ าลองเพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง โครงข้อแข็ง ผนังรับแรงเฉือน 
เสถียรภาพของตึกสูง การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. แสดงปรัชญาการออกแบบ หลักการ วิธีการออกแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานส าหรับการการออกแบบโครงสร้าง
อาคารภายใต้การรับน้ าหนักบรรทุกรูปแบบต่าง ๆ 

2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้การออกแบบคอมกรีต
เสริมเหล็ก 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
ออกแบบอาคาร 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระเพื่อสนับสนุนการท างานอย่าง
มีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530414 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา   4(4-0-8) 

(Computer Applications in Civil Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ประยุกต์ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานวิศวกรรมโยธาการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง การเขียนแบบ 
การส ารวจ การจัดการ การวางแผนงานก่อสร้างการประมาณราคา  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. แสดงปรัชญาการประยุกต์ หลักการ วิธีการใช้งาน และสาธิต
การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับในงานวิศวกรรมโยธา 

2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้การวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสร้าง 
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530463    โครงงานการออกแบบขั นสูง 4(3-3-9) 
 (Capstone Design Projects) 
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

   สร้างทักษะและประสบการณ์การท างานเป็นทีมออกแบบ
งานวิศวกรรมท่ีซับซ้อน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จากปัญหาจริงทาง
วิศวกรรม ภาพรวมของ หน้าท่ี การออกแบบ และการใช้งาน ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถออกแบบได้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยค านึงถึงข้อจ ากัดของ 

2. พื้นท่ี ราคาค่าก่อสร้าง 
3. สามารถอธิบายหลักการบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ นโยบาย

สาธารณะ และความเป็นผู้น าเพ่ือท าให้โครงการประสบ
ผลส าเร็จ 

4. สามารถท างานเป็นทีมในลักษณะสหวิทยาการ มีทัศนะคติท่ี
ต้องท าได้สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา 
รวบรวมข้อมูล เกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

5. มีความเข้าในความรับผิดชอบทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
6. สามารถสื่อสารได้ท้ังโดยวาจา รายงาน แบบทางวิศวกรรม 

กับผู้ฟังที่เป็นบุคคลท่ัวไปและนักเทคนิค 
7. สามารถใช้เกณฑ์การออกแบบได้หลากหลาย เพื่อประเมิน

ทางเลือกการออกแบบท่ีเป็นไปได้มากที่สุด 
8. ประยุกต์ใช้ซอฟ์แวร์และเทคนิคการค านวณ เพ่ือการ

ออกแบบและสื่อสาร 
 

530254 การส ารวจงานทาง   4(4-0-8) 
(Route Surveying) 

วิชาบังคับก่อน : 530251 การส ารวจ และ530252 ปฏิบัติการการส ารวจ 
 เทคนิคของงานส ารวจส าหรับงานทาง การก าหนดแนว
เส้นทางและการค านวนออกแบบการค านวนออกแบบโค้งราบและโค้ง
ดิ่ง การค านวนหาปริมาณดิน การก าหนดวางแนวเส้นทาง การส ารวจ
ส าหรับการก่อสร้างเส้นทาง หลักการส ารวจในสนามเพื่อฝึกการปฏิบัติ
ในการส ารวจเส้นทาง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. ให้สามารถเข้าใจถึงแนวทางการออกแบบเส้นทางถนน เข้าใจ

ระบบบริการ การค านวณ ต่าง ๆ เช่น การออกแบบทาง
เรขาคณิตโค้งราบและโค้งดิ่ง 

2. ให้สามารถประยุกต์ น าเอาอุปกรณ์ การส ารวจมาใช้ประกอบ
กับการค านวณ ให้สามารถก าหนดต าแหน่ง เพื่อการก่อสร้าง
ถนนได้ โดยหลักการ จะให้เข้าใจวิธีการก าหนดเส้นทาง การ
ค านวณปริมาณดินหรือกองวัสดุ และการแก้ปัญหาในหน้า
งานก่อสร้างถนน 
 

530325 การออกแบบด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค         4(4-0-8) 
 (Geotechnical Engineering Design) 
วิชาบงัคับก่อน :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี 
คุณสมบัติพื้นฐานของดินส าหรับการวางแผนงานก่อสร้าง การออกแบบ
ก าแพงกันดิน การออกแบบเสถียรภาพของลาดดินและลาดตล่ิง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบ และมีองค์ความรู้
ด้านการออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี ตลอดจนน าองค์ความรู้
ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้การประกอบอาชีพและ พัฒนาสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างใต้ดินและ
ยังต้องมีความสามารถในการป้องกันความเสียหายต่อ
โครงสร้างที่อยู่ข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน 

 
530411 กลศาสตร์วัสดุ 2 4(4-0-8) 

(Mechanics of Materials II) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การวิเคราะห์หน่วยแรงและความเครียด ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดของวัสดุประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีความ
ยืดหยุ่นและการประยุกต์ ใช้วิธี พลังงานในการวิเคราะห์ชิ้นส่วน
โครงสร้างการวิบัติและเกณฑ์ก าหนดการวิบัติในการท านายการวิบัติ
ของชิ้นส่วนโครงสร้าง การล้าและกลศาสตร์การแตกร้าวเบื้องต้น คาน
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บนฐานรากยืดหยุ่น การดัดของแผ่นเรียบ การโก่งเดาะและการขาด
เสถียรภาพของแผ่นเรียบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เรียนรู้การวิเคราะห์วัสดุและโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิดของทฤษฎีท่ี
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
น าสู่การปฏิบัติจริงและทักษะในการสื่อสารข้อมูล 
ท้ังในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

 
530412 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 4(4-0-8) 

(Prestressed Concrete Design) 
วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  
 หลักการพื้นฐานของคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุ 
การวิเคราะห์และการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรงเพื่อรับโมเมนต์ดัด 
แรงเฉือนและแรงบิด การสูญเสียแรงอัด ระยะโก่งตัวและระยะยก เพื่อ
การแอ่นตัว การวิเคราะห์และการออกแบบแผ่นพื้นทางเดียว และแผ่น
พื้นสองทาง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เรียนรู้วิธีการประยุกต์บทบัญญัติของ ACI 318 ส าหรับการ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง 

2. เข้าใจกรอบแนวคิดของการอัดแรงและพฤติกรรมของ
คอนกรีตโครงสร้าง 

3. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตอัดแรง
อย่างง่าย 

4. สามารถค านวณการเส่ือมลดในการอัดแรงส าหรับโครงสร้าง
คอนกรีตอัดแรง 

5. สามารถค านวณการแอ่นตัวและการดัดโค้งของชิ้นส่วน
คอนกรีตอัดแรง 

6. เรียนรู้การใช้คู่มือการออกแบบในการเลือกขนาดหน้าตัดของ
คานคอนกรีตอัดแรง 
 

530413 การออกแบบอาคาร 4(4-0-8) 
(Building Design) 

วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  
 หลักการพื้นฐานของการออกแบบอาคาร แนวความคิดใน
การออกแบบ น้ าหนักบรรทุก แรงลม แรงแผ่นดินไหว ระบบโครงสร้าง 
การจ าลองเพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง โครงข้อแข็ง ผนังรับแรงเฉือน 
เสถียรภาพของตึกสูง การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. แสดงปรัชญาการออกแบบ หลักการ วิธีการออกแบบ และ
สาธิตการใช้มาตรฐานส าหรับการการออกแบบโครงสร้าง
อาคารภายใต้การรับน้ าหนักบรรทุกรูปแบบต่าง ๆ 

2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้การออกแบบคอมกรีต
เสริมเหล็ก 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
ออกแบบอาคาร 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระเพื่อสนับสนุนการท างานอย่าง
มีประสิทธิผลของนักศึกษา 

 
530414 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา   4(4-0-8) 

(Computer Applications in Civil Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ประยุกต์ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานวิศวกรรมโยธาการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง การเขียนแบบ 
การส ารวจ การจัดการ การวางแผนงานก่อสร้างการประมาณราคา  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. แสดงปรัชญาการประยุกต์ หลักการ วิธีการใช้งาน และสาธิต
การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับในงานวิศวกรรมโยธา 

2. พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้การวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสร้าง 
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3. แสดงการน าเคร่ืองมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ 

5. เพื่อสนับสนุนการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลของ
นักศึกษา 

 
530415 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Applied Concrete Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 530312 เทคโนโลยีงานคอนกรีต และ530313 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต 
 คุณสมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว 
ก าลัง พฤติกรรมยืดหยุ่น ความล้า การหดตัว และการปรับปรุงคุณภาพ
ของคอนกรีตโดยวัสดุปอซโซลานิก สารผสมเพิ่มมีคุณสมบัติทางแร่ธาตุ
และเคมี โครงสร้างจุลภาคของคอนกรีต คอนกรีตก าลังสูง คอนกรีต
มวลเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย เทคโนโลยีคอนกรีตใน
ปัจจุบัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาเข้าใจถึงคุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆท่ีใช้ในงาน
คอนกรีต 

2. นักศึกษาเข้าใจถึงคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ี
แข็งตัวแล้ว 

3. นักศึกษาสามารถออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตท่ีใช้งาน
โดยทั่วไปได้ 

 
530431 วิศวกรรมน  าประปาและการออกแบบ 4(4-0-8) 
  (Water Supply Engineering and Design) 
วิชาบังคับก่อน :  530233 อุทกวิทยา 
  ประมาณความต้องการใช้น้ าประปาในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แหล่งน้ าดิบส าหรับท าน้ าประปา การท านายจ านวนประชากร
ผู้ ใช้ น้ า อัตราการใช้น้ าประปา และความเปลี่ยนแปลงตามเวลา  
การออกแบบระบบกระจายส่งน้ าประปา ระบบผลิตน้ าประปา และการ
วางแผนการผลิต 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการผลิต

น้ าประปาตั้งแต่ การหาแหล่งน้ าดิบจนถึง การออกแบบ
กระบวนการผลิตน้ าประปา ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน
ต่างๆ  

2. นักศึกษาสามารถต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้อุทกวิทยา 
และวิศวกรรมชลศาสตร์ กับงานวิศวกรรมประปา 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหา 

4. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาระบบผลิตน้ าประปาพื้นฐานได้ 
เช่นปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอ คุณภาพต่ า และฝึกการ
ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล 

 
530432 วิศวกรรมทรัพยากรน  า 4(4-0-8) 
 (Water Resources Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  530233 อุทกวิทยา 
   การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ าส าหรับ
การวางแผนโครงการด้วยแบบจ าลอง การออกแบบโครงสร้างของ
โครงการในเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ
น้ าในลุ่มน้ าด้วยแบบจ าลอง กราฟแสดงเกณฑ์การจัดการน้ าในอ่างเก็บ
น้ า กรณีศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการวาง 
แผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าและการวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ า 

2. นักศึกษาสามารถต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้อุทกวิทยา 
วิศวกรรมชลศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์ กับการวางแผน
โครงการด้วยแบบจ าลอง การออกแบบองค์ประกอบ 
ของโครงการเบื้องต้น 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
บริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ า 

4. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้นด้วย กรณีศึกษา
ต่างๆ  

 
530433 วิศวกรรมชลประทาน 4(4-0-8) 

(Irrigation Engineering) 
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วิชาบังคับก่อน : 530233 อุทกวิทยา  
 ปริมาณ น้ า ท่ี พื ชต้ อ งการ  องค์ประกอบของระบบ
ชลประทาน คลองส่งน้ าและอาคาร  ชลประทาน การวัดน้ าชลประทาน 
การส่งน้ าและการควบคุม การปรับระดับท่ีดินและการวางผังสนาม 
วิธีการประเมินประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายปริมาณน้ าท่ีพืชต้องการ องค์ประกอบ
ของระบบชลประทาน คลองส่งน้ าและอาคารชลประทาน การ
วัดน้ าชลประทาน การส่งน้ าและการควบคุมการปรับระดับ
ท่ีดินและการวางผังสนาม วิธีการประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการชลประทาน 

2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบาย และใช้หลักการ
พื้นฐานทางอุทกวิทยา เช่น วัฎจักรน้ าปริมาณฝนใช้การปริมาณ
น้ าท่า เป็นต้น ในการบริหารจัดการระบบชลประทานได้  

3. ต่อยอดการใช้ความรู้  อุทกวิทยา ชลศาสตร์ของไหล เป็น
พื้นฐานการออกแบบระบบชลประทาน 

4. พัฒนาทักษะและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่
ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
คิดวิเคราะห์ปัญหาทางระบบชลประทาน และเพื่อ สนับสนุน
การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา  

 
530443 สัญญาและกฎหมายงานก่อสร้าง 4(4-0-8) 
 (Construction Contract and Laws) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความรู้ เกี่ยวกับสัญญาและข้อก าหนดในการก่อสร้าง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป กฎหมายและข้อบัญญัติท่ี
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร ความส านึกเรื่อง
ความปลอดภัย   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. ให้สามารถเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ของสัญญาก่อสร้าง การท า
สัญญาและให้ทราบข้อกฎหมายจ าเป็นในการก่อสร้าง การ
ควบคุม 

2. ให้เข้าใจหลักการดูแลความปลอดภัย จรรยาบรรณ และการ
ควบคุมงาน 

 
530444 การประมาณราคาก่อสร้าง 4(4-0-8) 

(Construction Estimation) 
วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  
 พื้นฐานการประมาณราคาก่อสร้าง  สัญญา รายการ
ก่อสร้าง ประเภทวัสดุก่อสร้าง การประมาณการงานดิน งานคอนกรีต 
งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง งานระบบ  
ต่างๆ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของวัสดุ ค่าแรงและเครื่องจักร การ
จัดท าบัญชีปริมาณงาน การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา กลยุทธ์ในการ
เสนอราคา การจัดจ้างและจัดหาผู้รับเหมา  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เข้าใจเทคนิคและสามารถท ารายการปริมาณวัสดุจากการ
ถอดแบบก่อสร้าง  

2. สามารถค านวณราคาประมาณของงานก่อสร้างจากรายการ
ปริมาณวัสดุ และแรงงาน 

3. สามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง 
 
530445 เทคนิคและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง       4(4-0-8) 

(Construction Technique and Equipment) 
วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  
 ขั้นตอน วิธีการก่อสร้างและการควบคุมงาoก่อสร้างเทคนิค
และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง การ
แก้ปัญหาในงานก่อสร้าง การซ่อมแซมโครงสร้างท่ีได้รับความเสียหาย  
กระบวนการและวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ให้เข้าใจในแนวทางการใช้เทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ การ
ใช้เครื่องมือหนัก และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

2. ให้สามารถเรียนรู้ อุปกรณ์ เครื่องจักรหนัก ในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง 
 

530461 โครงงานเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 1 4(4-0-8) 
 (Special Project for Civil Engineering I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
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3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 

4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ส าหรับการคิดอย่างเป็นอิสระ 

5. เพื่อสนับสนุนการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลของ
นักศึกษา 

 
530415 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Applied Concrete Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 530312 เทคโนโลยีงานคอนกรีต และ530313 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต 
 คุณสมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว 
ก าลัง พฤติกรรมยืดหยุ่น ความล้า การหดตัว และการปรับปรุงคุณภาพ
ของคอนกรีตโดยวัสดุปอซโซลานิก สารผสมเพิ่มมีคุณสมบัติทางแร่ธาตุ
และเคมี โครงสร้างจุลภาคของคอนกรีต คอนกรีตก าลังสูง คอนกรีต
มวลเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย เทคโนโลยีคอนกรีตใน
ปัจจุบัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาเข้าใจถึงคุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆท่ีใช้ในงาน
คอนกรีต 

2. นักศึกษาเข้าใจถึงคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ี
แข็งตัวแล้ว 

3. นักศึกษาสามารถออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตท่ีใช้งาน
โดยทั่วไปได้ 

 
530431 วิศวกรรมน  าประปาและการออกแบบ 4(4-0-8) 
  (Water Supply Engineering and Design) 
วิชาบังคับก่อน :  530233 อุทกวิทยา 
  ประมาณความต้องการใช้น้ าประปาในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แหล่งน้ าดิบส าหรับท าน้ าประปา การท านายจ านวนประชากร
ผู้ ใช้ น้ า อัตราการใช้น้ าประปา และความเปลี่ยนแปลงตามเวลา  
การออกแบบระบบกระจายส่งน้ าประปา ระบบผลิตน้ าประปา และการ
วางแผนการผลิต 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการผลิต

น้ าประปาตั้งแต่ การหาแหล่งน้ าดิบจนถึง การออกแบบ
กระบวนการผลิตน้ าประปา ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน
ต่างๆ  

2. นักศึกษาสามารถต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้อุทกวิทยา 
และวิศวกรรมชลศาสตร์ กับงานวิศวกรรมประปา 

3. แสดงการน าเคร่ืองมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
แก้ปัญหา 

4. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาระบบผลิตน้ าประปาพื้นฐานได้ 
เช่นปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอ คุณภาพต่ า และฝึกการ
ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล 

 
530432 วิศวกรรมทรัพยากรน  า 4(4-0-8) 
 (Water Resources Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  530233 อุทกวิทยา 
   การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ าส าหรับ
การวางแผนโครงการด้วยแบบจ าลอง การออกแบบโครงสร้างของ
โครงการในเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ
น้ าในลุ่มน้ าด้วยแบบจ าลอง กราฟแสดงเกณฑ์การจัดการน้ าในอ่างเก็บ
น้ า กรณีศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการวาง 
แผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าและการวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ า 

2. นักศึกษาสามารถต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้อุทกวิทยา 
วิศวกรรมชลศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์ กับการวางแผน
โครงการด้วยแบบจ าลอง การออกแบบองค์ประกอบ 
ของโครงการเบื้องต้น 

3. แสดงการน าเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใช้กับการ
บริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ า 

4. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้นด้วย กรณีศึกษา
ต่างๆ  

 
530433 วิศวกรรมชลประทาน 4(4-0-8) 

(Irrigation Engineering) 
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วิชาบังคับก่อน : 530233 อุทกวิทยา  
 ปริมาณ น้ า ท่ี พื ชต้ อ งการ  องค์ประกอบของระบบ
ชลประทาน คลองส่งน้ าและอาคาร  ชลประทาน การวัดน้ าชลประทาน 
การส่งน้ าและการควบคุม การปรับระดับท่ีดินและการวางผังสนาม 
วิธีการประเมินประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายปริมาณน้ าท่ีพืชต้องการ องค์ประกอบ
ของระบบชลประทาน คลองส่งน้ าและอาคารชลประทาน การ
วัดน้ าชลประทาน การส่งน้ าและการควบคุมการปรับระดับ
ท่ีดินและการวางผังสนาม วิธีการประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการชลประทาน 

2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบาย และใช้หลักการ
พื้นฐานทางอุทกวิทยา เช่น วัฎจักรน้ าปริมาณฝนใช้การปริมาณ
น้ าท่า เป็นต้น ในการบริหารจัดการระบบชลประทานได้  

3. ต่อยอดการใช้ความรู้  อุทกวิทยา ชลศาสตร์ของไหล เป็น
พื้นฐานการออกแบบระบบชลประทาน 

4. พัฒนาทักษะและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่
ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
คิดวิเคราะห์ปัญหาทางระบบชลประทาน และเพ่ือ สนับสนุน
การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลของนักศึกษา  

 
530443 สัญญาและกฎหมายงานก่อสร้าง 4(4-0-8) 
 (Construction Contract and Laws) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความรู้ เกี่ยวกับสัญญาและข้อก าหนดในการก่อสร้าง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป กฎหมายและข้อบัญญัติท่ี
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร ความส านึกเรื่อง
ความปลอดภัย   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. ให้สามารถเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ของสัญญาก่อสร้าง การท า
สัญญาและให้ทราบข้อกฎหมายจ าเป็นในการก่อสร้าง การ
ควบคุม 

2. ให้เข้าใจหลักการดูแลความปลอดภัย จรรยาบรรณ และการ
ควบคุมงาน 

 
530444 การประมาณราคาก่อสร้าง 4(4-0-8) 

(Construction Estimation) 
วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  
 พื้นฐานการประมาณราคาก่อสร้าง  สัญญา รายการ
ก่อสร้าง ประเภทวัสดุก่อสร้าง การประมาณการงานดิน งานคอนกรีต 
งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง งานระบบ  
ต่างๆ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของวัสดุ ค่าแรงและเครื่องจักร การ
จัดท าบัญชีปริมาณงาน การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา กลยุทธ์ในการ
เสนอราคา การจัดจ้างและจัดหาผู้รับเหมา  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เข้าใจเทคนิคและสามารถท ารายการปริมาณวัสดุจากการ
ถอดแบบก่อสร้าง  

2. สามารถค านวณราคาประมาณของงานก่อสร้างจากรายการ
ปริมาณวัสดุ และแรงงาน 

3. สามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง 
 
530445 เทคนิคและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง       4(4-0-8) 

(Construction Technique and Equipment) 
วิชาบังคับก่อน :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  
 ขั้นตอน วิธีการก่อสร้างและการควบคุมงาoก่อสร้างเทคนิค
และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง การ
แก้ปัญหาในงานก่อสร้าง การซ่อมแซมโครงสร้างท่ีได้รับความเสียหาย  
กระบวนการและวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ให้เข้าใจในแนวทางการใช้เทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ การ
ใช้เครื่องมือหนัก และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

2. ให้สามารถเรียนรู้ อุปกรณ์ เครื่องจักรหนัก ในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง 
 

530461 โครงงานเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 1 4(4-0-8) 
 (Special Project for Civil Engineering I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
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  ประยุกต์และคิดค้นผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาในด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา ในด้านท่ีนักศึกษาสนใจและอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ นักศึกษาจะต้องจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องสอบการน าเสนอผลงาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถคิดค้นผลงานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมโยธา 

2. นักศึกษาสามารถเขียนรายงานและน าเสนอผลงานท่ีคิดค้นได้ 
 
530462 โครงงานเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 2 4(4-0-8) 
 (Special Project for Civil Engineering II) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
  ประยุกต์และคิดค้นผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาในด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา ในด้านท่ีนักศึกษาสนใจและอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ นักศึกษาจะต้องจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องสอบการน าเสนอผลงาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถคิดค้นผลงานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมโยธา 

2. นักศึกษาสามารถเขียนรายงานและน าเสนอผลงานท่ีคิดค้นได้ 
 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 
สมบัติ  กระบวนการผลิตและการใช้งานของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ 
เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมโพสิท  โครงสร้างผลึกของโลหะ  การ
ตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค  สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบ
ทางกล  แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย  กระบวนการผลิต
และขึ้นรูปโลหะ  การอบชุบโลหะ  การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน 
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุเซรามิก  เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง  
กระบวนการผลิต  สมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิก  วัสดุ  พอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  พอลิเมอร์ผสม  พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทางกายภาพ

ของพอลิเมอร์  กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์  กระบวนการการ
สังเคราะห์และสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์  การย่อยสลายของพลาสติก  
การประยุกต์ใช้วัสดใุนงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม  นวัตกรรมวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม  อธิบาย
สมบัติเบื้องต้นของวัสดุ  วิธีการทดสอบ วิเคราะห์สมบัติและแปลผลได้  
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค  สมบัติ 
กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุงสมบัติ  รวมถึงสามารถเลือกใช้
วัสดุในทางวิศวกรรมได้  และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุในงาน
วิศวกรรม 
 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ย
และค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ
ลงทุนแบบต่างๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม  เช่น  การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน  การคิดค่าเสื่อมราคา  การประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากหักภาษีเงินได้ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้มีความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
โดยเฉพาะในเรื่องดอกเบี้ยและค่าเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา 

2. ให้นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม 

3. ให้นักศึกษาสามารถท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการลงทุน
ในแบบต่างๆ และสามารถเลือกหรือเสนอแนะโครงการท่ี
เหมาะสมกับการลงทุน 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
พื้นฐาน มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 
531211 หลักวิชาวิศวกรรมโลหการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Metallurgical Engineering) 
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วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 การด าเนินงานทางวิศวกรรมโลหการเบื้องต้น วัตถุดิบและ
เชื้อเพลิงส าหรับอุตสาหกรรมโลหะ สมการเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์ 
การดุลวัสดุในกระบวนการทางโลหการ เทอร์โมเคมีของปฏิกิริยา การ
ดุลความร้อนในกระบวนการทางโลหการ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและ
การใช้ประโยชน์ของความร้อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค านวณสมดุลวัสดุและสมดุลความร้อน
พื้นฐานในกระบวนการทางวิศวกรรมโลหการได้ 
 
531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 4(4-0-8) 
 (Metal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวัดขนาดและรูปทรงทางวิศวกรรม การขึ้นรูปโลหะด้วย
วิธีการหล่อ ทฤษฎีพื้นฐานการหล่อโลหะ การออกแบบงานหล่อ เช่น รู
ล้น ระบบทางเดินน้ าโลหะ การสร้างกระสวนส าหรับงานหล่อโลหะ 
กระบวนการหล่อโลหะสมัยใหม่ ทฤษฎีการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล 
การขึ้นรูปโลหะก้อนด้วยแรงทางกล ได้แก่ การรีด การทุบ การอัด การ
ดึง การขึ้นรูปโลหะแผ่น เช่น การตัดเฉือน การดัดขึ้นรูป การลากขึ้นรูป
ลึก ข้อบกพร่องในงานขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกลและการป้องกัน การ
กัดเน้ือโลหะ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะสมัยใหม่ การเชื่อมโลหะ การ
ปรับปรุงสมบัติของโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทของกระบวนการท่ีใช้ใน
การผลิตชิ้นส่วนโลหะ สามารถแยกแยะจุดเด่น จุดด้อย และข้อจ ากัด
ของกระบวนการผลิต รวมไปถึงสามารถเลือกกระบวนการผลิตได้อย่าง
เหมาะสมนอกจากนี้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโลหะได้ เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูป
โลหะด้วยแรงทางกล การเชื่อม และ การปรับปรุงสมบัติของโลหะ 
 
531213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางโลหการ 1 1(0-3-3) 
 (Metal Processing Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการหรือเรียนควบคู่กัน 

 ปฏิบัติการกระบวนการหล่อโลหะ ได้แก่ การท าแบบหล่อ
ทราย การท ากระสวนส าหรับการหล่อโลหะ การทดสอบสมบัติทราย
แบบหล่อ การเตรียมโลหะหลอมเหลว การควบคุมคุณภาพของ
เหล็กหล่อ ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะด้วยการกลึง ไส ตัด เจาะ ท าเกลียว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าแบบทรายส าหรับงานหล่อโลหะ 
ทดสอบสมบัติของทรายแบบหล่อโลหะ และสามารถเตรียมโลหะ
หลอมเหลวส าหรับการหล่อได้ นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการ
ตัด กลึง เจาะ ท าเกลียวได้ด้วยเครื่องจักรแบบธรรมดา 
 
531214 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางโลหการ 2 1(0-3-3) 
 (Metal Processing Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 531213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางโลหการ 1 
 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบงานหล่อโลหะ ปฏิบัติการจ าลองกระบวนการขึ้นรูป
โลหะด้วยแรงทางกล เช่น การทุบขึ้นรูป การลากขึ้นรูป การดัดขึ้นรูป
โลหะแผ่น โดยอาศัยโปรแกรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ การขึ้นรูป
โลหะด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี การเขียนแบบส าหรับการกัดชิ้นส่วนโลหะ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการกัดโลหะด้วยเทคนิคการสปาร์
คของกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องสปาร์คไฟฟ้าแบบ
ลวดอิเล็กโทรดและแบบแท่งอิเล็กโทรด และการเขียนค าสั่งการท างาน
ของเครื่องจักร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นัก ศึกษาสามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงาน
ออกแบบเพื่อสร้างโมเดลปัญหาการขึ้นรูปโลหะ และสามารถจ าลอง
ปัญหาการขึ้นรูปโลหะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การหล่อ
โลหะ และการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกลได้ นักศึกษาสามารถใช้
เครื่องจักรซีเอ็นซีส าหรับผลิตชิ้นส่วนโลหะ 
 
 
531215 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน 
 กระบวนการทางวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Transport Phenomena in Materials Processing) 
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  ประยุกต์และคิดค้นผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาในด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา ในด้านท่ีนักศึกษาสนใจและอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ นักศึกษาจะต้องจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องสอบการน าเสนอผลงาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถคิดค้นผลงานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมโยธา 

2. นักศึกษาสามารถเขียนรายงานและน าเสนอผลงานท่ีคิดค้นได้ 
 
530462 โครงงานเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 2 4(4-0-8) 
 (Special Project for Civil Engineering II) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
  ประยุกต์และคิดค้นผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาในด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา ในด้านท่ีนักศึกษาสนใจและอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ นักศึกษาจะต้องจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องสอบการน าเสนอผลงาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถคิดค้นผลงานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมโยธา 

2. นักศึกษาสามารถเขียนรายงานและน าเสนอผลงานท่ีคิดค้นได้ 
 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 
สมบัติ  กระบวนการผลิตและการใช้งานของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ 
เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมโพสิท  โครงสร้างผลึกของโลหะ  การ
ตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค  สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบ
ทางกล  แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย  กระบวนการผลิต
และขึ้นรูปโลหะ  การอบชุบโลหะ  การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน 
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุเซรามิก  เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง  
กระบวนการผลิต  สมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิก  วัสดุ  พอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  พอลิเมอร์ผสม  พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทางกายภาพ

ของพอลิเมอร์  กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์  กระบวนการการ
สังเคราะห์และสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์  การย่อยสลายของพลาสติก  
การประยุกต์ใช้วัสดใุนงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม  นวัตกรรมวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม  อธิบาย
สมบัติเบื้องต้นของวัสดุ  วิธีการทดสอบ วิเคราะห์สมบัติและแปลผลได้  
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค  สมบัติ 
กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุงสมบัติ  รวมถึงสามารถเลือกใช้
วัสดุในทางวิศวกรรมได้  และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุในงาน
วิศวกรรม 
 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ย
และค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ
ลงทุนแบบต่างๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม  เช่น  การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน  การคิดค่าเสื่อมราคา  การประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากหักภาษีเงินได้ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้มีความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
โดยเฉพาะในเรื่องดอกเบี้ยและค่าเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา 

2. ให้นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม 

3. ให้นักศึกษาสามารถท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการลงทุน
ในแบบต่างๆ และสามารถเลือกหรือเสนอแนะโครงการท่ี
เหมาะสมกับการลงทุน 

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
พื้นฐาน มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 
531211 หลักวิชาวิศวกรรมโลหการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Metallurgical Engineering) 
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วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 การด าเนินงานทางวิศวกรรมโลหการเบื้องต้น วัตถุดิบและ
เชื้อเพลิงส าหรับอุตสาหกรรมโลหะ สมการเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์ 
การดุลวัสดุในกระบวนการทางโลหการ เทอร์โมเคมีของปฏิกิริยา การ
ดุลความร้อนในกระบวนการทางโลหการ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและ
การใช้ประโยชน์ของความร้อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค านวณสมดุลวัสดุและสมดุลความร้อน
พื้นฐานในกระบวนการทางวิศวกรรมโลหการได้ 
 
531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 4(4-0-8) 
 (Metal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวัดขนาดและรูปทรงทางวิศวกรรม การขึ้นรูปโลหะด้วย
วิธีการหล่อ ทฤษฎีพื้นฐานการหล่อโลหะ การออกแบบงานหล่อ เช่น รู
ล้น ระบบทางเดินน้ าโลหะ การสร้างกระสวนส าหรับงานหล่อโลหะ 
กระบวนการหล่อโลหะสมัยใหม่ ทฤษฎีการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล 
การขึ้นรูปโลหะก้อนด้วยแรงทางกล ได้แก่ การรีด การทุบ การอัด การ
ดึง การขึ้นรูปโลหะแผ่น เช่น การตัดเฉือน การดัดขึ้นรูป การลากขึ้นรูป
ลึก ข้อบกพร่องในงานขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกลและการป้องกัน การ
กัดเน้ือโลหะ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะสมัยใหม่ การเช่ือมโลหะ การ
ปรับปรุงสมบัติของโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทของกระบวนการท่ีใช้ใน
การผลิตชิ้นส่วนโลหะ สามารถแยกแยะจุดเด่น จุดด้อย และข้อจ ากัด
ของกระบวนการผลิต รวมไปถึงสามารถเลือกกระบวนการผลิตได้อย่าง
เหมาะสมนอกจากนี้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโลหะได้ เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูป
โลหะด้วยแรงทางกล การเชื่อม และ การปรับปรุงสมบัติของโลหะ 
 
531213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางโลหการ 1 1(0-3-3) 
 (Metal Processing Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการหรือเรียนควบคู่กัน 

 ปฏิบัติการกระบวนการหล่อโลหะ ได้แก่ การท าแบบหล่อ
ทราย การท ากระสวนส าหรับการหล่อโลหะ การทดสอบสมบัติทราย
แบบหล่อ การเตรียมโลหะหลอมเหลว การควบคุมคุณภาพของ
เหล็กหล่อ ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะด้วยการกลึง ไส ตัด เจาะ ท าเกลียว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าแบบทรายส าหรับงานหล่อโลหะ 
ทดสอบสมบัติของทรายแบบหล่อโลหะ และสามารถเตรียมโลหะ
หลอมเหลวส าหรับการหล่อได้ นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการ
ตัด กลึง เจาะ ท าเกลียวได้ด้วยเครื่องจักรแบบธรรมดา 
 
531214 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางโลหการ 2 1(0-3-3) 
 (Metal Processing Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 531213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางโลหการ 1 
 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบงานหล่อโลหะ ปฏิบัติการจ าลองกระบวนการขึ้นรูป
โลหะด้วยแรงทางกล เช่น การทุบขึ้นรูป การลากขึ้นรูป การดัดขึ้นรูป
โลหะแผ่น โดยอาศัยโปรแกรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ การขึ้นรูป
โลหะด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี การเขียนแบบส าหรับการกัดชิ้นส่วนโลหะ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการกัดโลหะด้วยเทคนิคการสปาร์
คของกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องสปาร์คไฟฟ้าแบบ
ลวดอิเล็กโทรดและแบบแท่งอิเล็กโทรด และการเขียนค าสั่งการท างาน
ของเครื่องจักร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นัก ศึกษาสามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงาน
ออกแบบเพื่อสร้างโมเดลปัญหาการขึ้นรูปโลหะ และสามารถจ าลอง
ปัญหาการขึ้นรูปโลหะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การหล่อ
โลหะ และการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกลได้ นักศึกษาสามารถใช้
เครื่องจักรซีเอ็นซีส าหรับผลิตชิ้นส่วนโลหะ 
 
 
531215 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน 
 กระบวนการทางวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Transport Phenomena in Materials Processing) 
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วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 พื้นฐานด้านหน่วยและการวัด แนะน ากระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
แบบต่างๆ พื้นฐานของกลศาสตร์สถิตศาสตร์ กฎของปาสคาลและการ
ประยุกต์ การไหลแบบราบเรียบและไหลแบบปั่นป่วน กฎความหนืดของ
นิวตัน ประเภทของไหล สมการสมดุลมวล สมการสมดุลโมเมนตัม ความ
เสมือนและการวิเคราะห์แบบไร้มิติ การไหลในท่อ การจมหรือลอยของ
อนุภาคในของไหล กลไกการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อนในสภาวะ
คงตัว การน าความร้อนในสภาวะไม่คงตัว แนะน าการถ่ายเทความร้อน
แบบพาความร้อนและการแผ่รังสี สมการสมดุลพลังงาน กฎการแพร่ของ
ฟิคและการประยุกต ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นั ก ศึ กษาสามารถอธิบายปรากฏการณ์ ท่ี เกิ ดขึ้ น ใน
กระบวนการขึ้นรูปวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถท านายผล
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรในกระบวนการขึ้น
รูปวัสดุต่าง ๆ ได้ 
 

531216 โลหการกายภาพ 4(4-0-8) 
 (Physical Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก ผิวรอยต่อระหว่าง
ผลึก เกรนและโครงสร้างจุลภาค การเกิดสารละลายของแข็งและการ
เกิดสารประกอบ แผนภูมิสมดุลเฟส  การแข็งตัวและการแพร่ของโลหะ 
การเปลี่ยนเฟส การเปล่ียนรูปแบบอิลาสติกและแบบพลาสติกของโลหะ 
ปรากฏการณ์การคืนตัว การคืนรูปผลึก การโตของเกรน กลไกการเพิ่ม
ความแข็งแรงของโลหะและการควบคุมโครงสร้างจุลภาค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ผลึกและสมบัติของวัสดุได้อย่างเป็นระบบ นักศึกษาสามารถตีความ
แผนภูมิสมดุลเฟส นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาค  กระบวนการผลิต และสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ
ประเภทโลหะได้ 
 

 

531217 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 1(0-3-3) 
 (Physical Metallurgy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531216 โลหการกายภาพ 
 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโลหะเพื่อตรวจสอบโครงสร้าง
แบบมหภาคและจุลภาค การทดสอบความแข็ง การวัดขนาดเกรน 
เส้นกราฟการเย็นตัวของโลหะบริสุทธิ์และโลหะผสม โครงสร้างจุลภาคของ
เหล็กกล้าคาร์บอน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นัก ศึกษาสามารถ เตรียมตั วอย่ าง ใช้ เครื่อ งมื อ เพื่ อ
ตรวจสอบและทดสอบตามกระบวนการตรวจสอบทางโลหวิทยาท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างจุลภาค และกราฟการเย็นตัวได้ 
 
531218 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials I) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ 105101 ฟิสิกส์ 1 
 กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ ความจุ
ความร้อน เอนทาลปี  เอนโทรปีและกฎข้อท่ีสามทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
นิยามของสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ฟังก์ชันและความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ เงื่อนไขของสมดุล พลังงานอิสระ
ในรูปฟังก์ชันของอุณหภูมิ ความดัน และศักยเคมี แผนภูมิสมดุลและ
การตีความ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ด้วยกฎข้อที่
หน่ึงและสองของเทอร์โมไดนามิกส์ได้  สามารถค านวณหาความร้อนและ
งาน จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารได้  สามารถอ่านและตีความ
แผนภูมิสมดุลได้   
 
531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials II) 
วิชาบังคับก่อน : 531218 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 
 ทบทวนหลักพื้นฐานและฟังก์ชันของเทอร์โมไดนามิกส์ 
สารละลาย ฟังก์ชันทางเทอร์โมไดนามิกส์ของการผสม พฤติกรรมของ
สารละลาย ปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวข้องกับแก๊ส ปฏิกิริยาระหว่างเฟสควบแน่น
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กับแก๊ส สมดุลของปฏิกิริยาเคมี เกณฑ์สมดุลของปฏิกิริยาเคมี สภาวะ
มาตรฐานทางเลือก สัมประสิทธิ์อันตรกิริยา แผนภาพเอลลิงแฮม -ริ
ชาร์ดสัน สมดุลเฟส กฎของเฟส การเปลี่ยนเฟส สมดุลเฟสกับพลังงาน
อิสระกิบบส์ แผนภาพสมดุลเฟส เคมีไฟฟ้า แนวคิดทางเคมีไฟฟ้ากับ
เทอร์โมไดนามิกส์ เซลล์เคมีไฟฟ้า สารละลายน้ า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์
ในแง่ของวิศวกรรมโลหการ เช่น กฎเทอร์โมไดนามิกส์ สารละลาย สมดุล 
และเคมีไฟฟ้า นักศึกษาสามารถค านวณปัญหาทางเทอร์โมไดนามิกส์ได้ 
และสามารถประยุกต์ใช้การค านวณทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการ
แก้ปัญหาในงานทางวิศวกรรมโลหการได้ 
 
531314 โลหการเครื่องกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียด พฤติกรรม
แบบอิลาสติก การวิเคราะห์ความเค้นในโลหะแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 
เกณฑ์ก าหนดการคราก ทฤษฎีพลาสติกซิตี ทฤษฎีดิสโลเคชัน ตัวแปร
การเสียรูปและปัจจัยด้านโลหวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเสียรูปของ
โลหะ การแตกหัก การทดสอบสมบัติเชิงกลมาตรฐาน เช่น การทดสอบ
ความแข็ง แรงกด แรงดึง ความคืบ แรงบิด การงอ และแรงกระแทก 
เป็นต้น บทน ากลศาสตร์การแตกหักและการประเมินความปลอดภัย 
การประเมินอายุการใช้งานเน่ืองจากความล้า การเติบโตของรอยแตก
เนื่องจากความล้า ความเสียหายทางกลและการป้องกัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมเชิงกลของโลหะท้ัง
แบบอิลาสติกและแบบพลาสติกเมื่อได้รับแรงกระท าจากภายนอกใน
รูปแบบต่าง ๆ สามารถค านวณความเค้น-ความเครียดและตัวแปรอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถบอกถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยทางโลห
วิทยาท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเสียรูปและการแตกหักของโลหะ  
อธิบายหลักการทดสอบสมบัติทางกลของโลหะตามมาตรฐานการ
ทดสอบแบบต่าง ๆ สามารถตีความผลการทดสอบได้อย่างมีเหตุผล 
 

531315 ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล 1(0-3-3) 
 (Mechanical Metallurgy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล หรือเรียนควบคู่กัน 
 บทน าความส าคัญการทดสอบเชิงกลในโลหะ ปฏิบัติการ
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล ปฏิบัติการการวัดทาง
วิศวกรรม  การทดสอบความแข็ง  การทดสอบแรงดึง  การทดสอบ
แรงบิด  การทดสอบความคืบ การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบแรง
ดัด การทดสอบความล้า การตรวจสอบพื้นผิวการแตกหักของโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของการทดสอบ
เชิงกลของโลหะตามมาตรฐานการทดสอบ สามารถทดสอบรวมถึงการ
วิเคราะห์พื้นผิวการแตกหัก นักศึกษาสามารถประมวลผล 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
เต็กติก  การแข็งตัวแบบเพอริเต็กติก และโครงสร้างจุลภาคของงาน
หล่อโลหะ หลักการเปลี่ยนเฟสในสถานะของแข็ง กระบวนการทาง
ความร้อนเชิงโลหวิทยาและกรรมวิธีท า เช่น การอบปกติ การอบอ่อน
สมบูรณ์ การอบอ่อนคืนตัวและคืนรูปผลึก การชุบแข็งและอบคืนไฟ 
การเพิ่มความแข็งผิวโดยกรรมวิธีคาร์บูไรซิง การอบละลายและอบบ่ม
แข็ง การควบคุมโครงสร้างจุลภาค   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายและแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างการแข็งตัวของโลหะบริสุทธิ์และโลหะผสมได้ สามารถตีความ
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนเฟสจากแผนภูมิสมดุลได้ สามารถท านายโครงสร้าง
จุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและโลหะผสมอื่น ๆ หลังผ่าน
กระบวนการทางความร้อนได้ 
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วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 พื้นฐานด้านหน่วยและการวัด แนะน ากระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
แบบต่างๆ พื้นฐานของกลศาสตร์สถิตศาสตร์ กฎของปาสคาลและการ
ประยุกต์ การไหลแบบราบเรียบและไหลแบบปั่นป่วน กฎความหนืดของ
นิวตัน ประเภทของไหล สมการสมดุลมวล สมการสมดุลโมเมนตัม ความ
เสมือนและการวิเคราะห์แบบไร้มิติ การไหลในท่อ การจมหรือลอยของ
อนุภาคในของไหล กลไกการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อนในสภาวะ
คงตัว การน าความร้อนในสภาวะไม่คงตัว แนะน าการถ่ายเทความร้อน
แบบพาความร้อนและการแผ่รังสี สมการสมดุลพลังงาน กฎการแพร่ของ
ฟิคและการประยุกต ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นั ก ศึ กษาสามารถอธิบายปรากฏการณ์ ท่ี เกิ ดขึ้ น ใน
กระบวนการขึ้นรูปวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถท านายผล
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรในกระบวนการขึ้น
รูปวัสดุต่าง ๆ ได้ 
 

531216 โลหการกายภาพ 4(4-0-8) 
 (Physical Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก ผิวรอยต่อระหว่าง
ผลึก เกรนและโครงสร้างจุลภาค การเกิดสารละลายของแข็งและการ
เกิดสารประกอบ แผนภูมิสมดุลเฟส  การแข็งตัวและการแพร่ของโลหะ 
การเปลี่ยนเฟส การเปล่ียนรูปแบบอิลาสติกและแบบพลาสติกของโลหะ 
ปรากฏการณ์การคืนตัว การคืนรูปผลึก การโตของเกรน กลไกการเพิ่ม
ความแข็งแรงของโลหะและการควบคุมโครงสร้างจุลภาค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ผลึกและสมบัติของวัสดุได้อย่างเป็นระบบ นักศึกษาสามารถตีความ
แผนภูมิสมดุลเฟส นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาค  กระบวนการผลิต และสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ
ประเภทโลหะได้ 
 

 

531217 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 1(0-3-3) 
 (Physical Metallurgy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531216 โลหการกายภาพ 
 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโลหะเพื่อตรวจสอบโครงสร้าง
แบบมหภาคและจุลภาค การทดสอบความแข็ง การวัดขนาดเกรน 
เส้นกราฟการเย็นตัวของโลหะบริสุทธิ์และโลหะผสม โครงสร้างจุลภาคของ
เหล็กกล้าคาร์บอน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นัก ศึกษาสามารถ เตรียมตั วอย่ าง ใช้ เครื่อ งมื อ เพื่ อ
ตรวจสอบและทดสอบตามกระบวนการตรวจสอบทางโลหวิทยาท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างจุลภาค และกราฟการเย็นตัวได ้
 
531218 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials I) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ 105101 ฟิสิกส์ 1 
 กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ ความจุ
ความร้อน เอนทาลปี  เอนโทรปีและกฎข้อท่ีสามทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
นิยามของสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ฟังก์ชันและความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ เงื่อนไขของสมดุล พลังงานอิสระ
ในรูปฟังก์ชันของอุณหภูมิ ความดัน และศักยเคมี แผนภูมิสมดุลและ
การตีความ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ด้วยกฎข้อที่
หน่ึงและสองของเทอร์โมไดนามิกส์ได้  สามารถค านวณหาความร้อนและ
งาน จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารได้  สามารถอ่านและตีความ
แผนภูมิสมดุลได้   
 
531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials II) 
วิชาบังคับก่อน : 531218 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 
 ทบทวนหลักพื้นฐานและฟังก์ชันของเทอร์โมไดนามิกส์ 
สารละลาย ฟังก์ชันทางเทอร์โมไดนามิกส์ของการผสม พฤติกรรมของ
สารละลาย ปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวข้องกับแก๊ส ปฏิกิริยาระหว่างเฟสควบแน่น
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กับแก๊ส สมดุลของปฏิกิริยาเคมี เกณฑ์สมดุลของปฏิกิริยาเคมี สภาวะ
มาตรฐานทางเลือก สัมประสิทธิ์อันตรกิริยา แผนภาพเอลลิงแฮม -ริ
ชาร์ดสัน สมดุลเฟส กฎของเฟส การเปลี่ยนเฟส สมดุลเฟสกับพลังงาน
อิสระกิบบส์ แผนภาพสมดุลเฟส เคมีไฟฟ้า แนวคิดทางเคมีไฟฟ้ากับ
เทอร์โมไดนามิกส์ เซลล์เคมีไฟฟ้า สารละลายน้ า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์
ในแง่ของวิศวกรรมโลหการ เช่น กฎเทอร์โมไดนามิกส์ สารละลาย สมดุล 
และเคมีไฟฟ้า นักศึกษาสามารถค านวณปัญหาทางเทอร์โมไดนามิกส์ได้ 
และสามารถประยุกต์ใช้การค านวณทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการ
แก้ปัญหาในงานทางวิศวกรรมโลหการได้ 
 
531314 โลหการเครื่องกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียด พฤติกรรม
แบบอิลาสติก การวิเคราะห์ความเค้นในโลหะแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 
เกณฑ์ก าหนดการคราก ทฤษฎีพลาสติกซิตี ทฤษฎีดิสโลเคชัน ตัวแปร
การเสียรูปและปัจจัยด้านโลหวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเสียรูปของ
โลหะ การแตกหัก การทดสอบสมบัติเชิงกลมาตรฐาน เช่น การทดสอบ
ความแข็ง แรงกด แรงดึง ความคืบ แรงบิด การงอ และแรงกระแทก 
เป็นต้น บทน ากลศาสตร์การแตกหักและการประเมินความปลอดภัย 
การประเมินอายุการใช้งานเน่ืองจากความล้า การเติบโตของรอยแตก
เนื่องจากความล้า ความเสียหายทางกลและการป้องกัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมเชิงกลของโลหะท้ัง
แบบอิลาสติกและแบบพลาสติกเม่ือได้รับแรงกระท าจากภายนอกใน
รูปแบบต่าง ๆ สามารถค านวณความเค้น-ความเครียดและตัวแปรอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถบอกถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยทางโลห
วิทยาท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเสียรูปและการแตกหักของโลหะ  
อธิบายหลักการทดสอบสมบัติทางกลของโลหะตามมาตรฐานการ
ทดสอบแบบต่าง ๆ สามารถตีความผลการทดสอบได้อย่างมีเหตุผล 
 

531315 ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล 1(0-3-3) 
 (Mechanical Metallurgy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล หรือเรียนควบคู่กัน 
 บทน าความส าคัญการทดสอบเชิงกลในโลหะ ปฏิบัติการ
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล ปฏิบัติการการวัดทาง
วิศวกรรม  การทดสอบความแข็ง  การทดสอบแรงดึง  การทดสอบ
แรงบิด  การทดสอบความคืบ การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบแรง
ดัด การทดสอบความล้า การตรวจสอบพื้นผิวการแตกหักของโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของการทดสอบ
เชิงกลของโลหะตามมาตรฐานการทดสอบ สามารถทดสอบรวมถึงการ
วิเคราะห์พื้นผิวการแตกหัก นักศึกษาสามารถประมวลผล 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
เต็กติก  การแข็งตัวแบบเพอริเต็กติก และโครงสร้างจุลภาคของงาน
หล่อโลหะ หลักการเปลี่ยนเฟสในสถานะของแข็ง กระบวนการทาง
ความร้อนเชิงโลหวิทยาและกรรมวิธีท า เช่น การอบปกติ การอบอ่อน
สมบูรณ์ การอบอ่อนคืนตัวและคืนรูปผลึก การชุบแข็งและอบคืนไฟ 
การเพิ่มความแข็งผิวโดยกรรมวิธีคาร์บูไรซิง การอบละลายและอบบ่ม
แข็ง การควบคุมโครงสร้างจุลภาค   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายและแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างการแข็งตัวของโลหะบริสุทธ์ิและโลหะผสมได้ สามารถตีความ
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนเฟสจากแผนภูมิสมดุลได้ สามารถท านายโครงสร้าง
จุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและโลหะผสมอ่ืน 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
ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและโลหะผสมอ่ืน 
ๆ และสามารถอภิปรายถึงอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความ
ร้อนท่ีส าคัญ เช่น อุณหภูมิ  เวลา และอัตราการเย็นตัว เป็นต้น 
 
531318 โลหการเคมี 4(4-0-8) 
 (Chemical Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 หลักการเตรียมแร่และการแต่งแร่ การสุ่มตัวอย่าง การท า
ให้ขนาดเล็กลงและแยกจากกัน การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาด
ของแร่ การท าให้หัวแร่มีความเข้มข้นขึ้นโดยวิธีแรงโน้มถ่วง การแยกแร่
โดยใช้แม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต การลอยแร่ การสกัดแร่โดยใช้ความร้อน 
การประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์ การท าแคลไซด์ การย่าง
แร่ กระบวนการรีดักชัน กระบวนการท าให้โลหะบริสุทธิ์ หลักการสกัด
แร่โดยการละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ของสารละลายน้ า คิเนติกส์ของ
การชะละลายและการตกผลึกของโลหะและแยกสารประกอบโลหะออก
จากสารละลาย การแยกสกัดโดยใช้ตัวท าละลายและการแลกเปล่ียน
ไอออน เคมีไฟฟ้าของสารละลายน้ า การสกัดโลหะจากสารละลายโดย
วิธีอิเล็กโตรวินนิงและอิเล็กโตรรีไฟนิง การสกัดโลหะกลุ่มเหล็กและนอก
กลุ่มเหล็ก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพื้นฐานของการสกัดโลหะ
โดยวิธีทางความร้อน วิธีการละลาย และวิธีทางเคมีไฟฟ้า นักศึกษา

สามารถค านวณโดยใช้หลักเทอร์โมไดนามิกส์และทางเคมีในการ
แก้ปัญหาการสกัดโลหะได้ 
 
531319 ปฏิบัติการโลหการเคมี 1(0-3-3) 
 (Chemical Metallurgy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531318 โลหการเคมี 
 ปฏิบัติการสกัดโลหะโดยใช้ความร้อนสูง การสกัดโลหะโดย
ใช้สารละลาย การสกัดโลหะโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้า อิเล็กโตรวินนิง 
อิเล็กโตรรีไฟนิง การสกัดโลหะจากกากของเสียโลหะเพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกัดกร่อนของโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการสกัดโลหะจากแร่และการรี
ไซเคิลโลหะจากกากของเสีย นักศึกษาสามารถตีความและอภิปรายผล
การทดลองท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการของการสกัดโลหะได้ นักศึกษา
สามารถอธิบายวิธีการทดสอบการกัดกร่อนของโลหะได้ 
 
531320 การกัดกร่อนของโลหะ 4(4-0-8) 
 (Corrosion of Metals) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 หลักเบื้องต้นของการกัดกร่อนรูปแบบของการกัดกร่อน
แผนภาพพอร์แบซ์  การป้องกันการกัดกร่อนโดยการออกแบบท่ี
เหมาะสม การเลือกโลหะท่ีเหมาะสมในการใช้งาน เช่น เหล็กกล้าไร้
สนิม ทองแดงและทองแดงผสม นิกเกิลและนิกเกิลผสม อะลูมิเนียม
และอะลูมิเนียมผสม ไทเทเนียมและไทเทเนียมผสม การป้องกันการกัด
กร่อน การป้องกันแบบแคโทดิก การป้องกันแบบแอโนดิก บทบาทของ
สารยับยั้งการกัดกร่อน การทดสอบการกัดกร่อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ
เมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม บอกถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยทางโลห
วิทยาท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ อธิบาย
หลักการป้องกันการกัดกร่อน และสามารถเลือกใช้โลหะให้เหมาะสมได้ 
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531331 การบ่งลักษณะวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Materials Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : 531216 โลหการกายภาพ 
 ฟิสิกส์ของแสงและอิเล็กตรอน ฟิสิกส์ของอะตอมและ
โมเลกุล หลักการของการวิเคราะห์เคมีและการวิเคราะห์แถบพลังงาน 
การวิเคราะห์เฟสและโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซ์ การบ่งลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน 
การวิเคราะห์เคมีระดับจุลภาค  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการบ่ง
ลักษณะวัสดุด้วยวิธีต่าง ๆ และสามารถเลือกใช้วิธีการบ่งลักษณะให้
เหมาะสม 
 
531391 โครงงานวิศวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี 3(0-6-6) 
 (Undergraduate Metallurgical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีสนใจเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมโลหการ 
ค้นคว้าหาข้อมูล น าเสนอโครงร่างโครงงานฯ ด าเนินการทดลอง 
รายงานผลความก้าวหน้า ต้องมีการเขียนบทความวิจัยเชิงวิชาการ
สรุปผลการศึกษาและสอบการน าเสนอปากเปล่าโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา
และคณะกรรมการสอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ด าเนินการทดลองโครงาน
วิศวกรรมโลหการอย่างมีระเบียบวิจัยท่ีเหมาะสมสามารถน าเสนอ
โครงงานวิจัยได้ 
 

531404 การวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะ 4(4-0-8) 
 (Metallurgical Failure Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล 
 บทน าการวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะ กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสียหาย เครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ ประเภทของความ
เสียหายของชิ้นงานโลหะ เช่น การแตกหักเสียหายแบบเหนียวและแบบ
เปราะ บทน ากลศาสตร์การแตกหัก ความเสียหายจากความล้าระหว่างการ

ใช้งานทางวิศวกรรม ความเสียหายจากความคืบ ความเสียหายจากการกัด
กร่อน ความเสียหายจากการกัดกร่อนร่วมกับแรงกระท า ความเสียหายใน
งานเชื่อม ความเสียหายและข้อต าหนิในชิ้นงานท่ีผ่านกระบวนการอบชุบ 
การขึ้นรูปทางกลและการหล่อขึ้นรูป กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหาย
ในโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการเกิดความเสียหายใน
โลหะ อธิบายหลักการพื้นฐานและสามารถแยกแยะประเภทของความ
เสียหายของชิ้นงานโลหะท่ีเกิดขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้งานใน
สภาวะท่ีแตกต่างกัน เช่น การรับภาระกรรม สภาพแวดล้อม และ
กระบวนการขึ้นรูปให้แก่ชิ้นงาน เป็นต้น รวมท้ังทราบถึงขั้นตอนและ
กระบวนการวิเคราะห์ความเสียหาย เครื่องมือ เทคนิคท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ความเสียหาย และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้งาน
ชิ้นงานโลหะในสภาวะท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิด
ขึ้นกับชิ้นงานโลหะได ้
 

531405 การเลือกใช้วัสดุเพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม  4(4-0-8) 
 (Materials Selection for Engineering Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 บทบาทของวัสดุต่อการออกแบบและการน าไปใช้งาน
ทางด้านวิศวกรรม พัฒนาการของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการออกแบบ
งานด้านวิศวกรรมและกรณีศึกษา วัสดุวิศวกรรมท่ีส าคัญและสมบัติ  
ดัชนีวัสดุ แผนภูมิสมบัติวัสดุ การสร้างแผนภูมิวัสดุด้วยฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีการเลือกใช้วัสดุ กรณีศึกษาการเลือกใช้วัสดุ
ส าหรับงานด้านงานด้านความร้อน งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้
วัสดุและกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตและการเลือกกระบวนการ
ผลิต การเลือกใช้วัสดุแบบหลายเงื่อนไข การเลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึง
รูปพรรณ การออกแบบวัสดุเชิงประกอบการเลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม วัสดุและการออกแบบทางอุตสาหกรรม แรงขับในการ
เปลี่ยนแปลง   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเลือกใช้วัสดุในงานออกแบบทางด้าน
วิศวกรรม สามารถอ่านและสร้างแผนภูมิสมบัติวัสดุได้ สามารถสร้าง
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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
ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและโลหะผสมอ่ืน 
ๆ และสามารถอภิปรายถึงอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความ
ร้อนท่ีส าคัญ เช่น อุณหภูมิ  เวลา และอัตราการเย็นตัว เป็นต้น 
 
531318 โลหการเคมี 4(4-0-8) 
 (Chemical Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 หลักการเตรียมแร่และการแต่งแร่ การสุ่มตัวอย่าง การท า
ให้ขนาดเล็กลงและแยกจากกัน การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาด
ของแร่ การท าให้หัวแร่มีความเข้มข้นขึ้นโดยวิธีแรงโน้มถ่วง การแยกแร่
โดยใช้แม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต การลอยแร่ การสกัดแร่โดยใช้ความร้อน 
การประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์ การท าแคลไซด์ การย่าง
แร่ กระบวนการรีดักชัน กระบวนการท าให้โลหะบริสุทธ์ิ หลักการสกัด
แร่โดยการละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ของสารละลายน้ า คิเนติกส์ของ
การชะละลายและการตกผลึกของโลหะและแยกสารประกอบโลหะออก
จากสารละลาย การแยกสกัดโดยใช้ตัวท าละลายและการแลกเปล่ียน
ไอออน เคมีไฟฟ้าของสารละลายน้ า การสกัดโลหะจากสารละลายโดย
วิธีอิเล็กโตรวินนิงและอิเล็กโตรรีไฟนิง การสกัดโลหะกลุ่มเหล็กและนอก
กลุ่มเหล็ก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพื้นฐานของการสกัดโลหะ
โดยวิธีทางความร้อน วิธีการละลาย และวิธีทางเคมีไฟฟ้า นักศึกษา

สามารถค านวณโดยใช้หลักเทอร์โมไดนามิกส์และทางเคมีในการ
แก้ปัญหาการสกัดโลหะได้ 
 
531319 ปฏิบัติการโลหการเคมี 1(0-3-3) 
 (Chemical Metallurgy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531318 โลหการเคมี 
 ปฏิบัติการสกัดโลหะโดยใช้ความร้อนสูง การสกัดโลหะโดย
ใช้สารละลาย การสกัดโลหะโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้า อิเล็กโตรวินนิง 
อิเล็กโตรรีไฟนิง การสกัดโลหะจากกากของเสียโลหะเพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกัดกร่อนของโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการสกัดโลหะจากแร่และการรี
ไซเคิลโลหะจากกากของเสีย นักศึกษาสามารถตีความและอภิปรายผล
การทดลองท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการของการสกัดโลหะได้ นักศึกษา
สามารถอธิบายวิธีการทดสอบการกัดกร่อนของโลหะได้ 
 
531320 การกัดกร่อนของโลหะ 4(4-0-8) 
 (Corrosion of Metals) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 หลักเบื้องต้นของการกัดกร่อนรูปแบบของการกัดกร่อน
แผนภาพพอร์แบซ์  การป้องกันการกัดกร่อนโดยการออกแบบท่ี
เหมาะสม การเลือกโลหะท่ีเหมาะสมในการใช้งาน เช่น เหล็กกล้าไร้
สนิม ทองแดงและทองแดงผสม นิกเกิลและนิกเกิลผสม อะลูมิเนียม
และอะลูมิเนียมผสม ไทเทเนียมและไทเทเนียมผสม การป้องกันการกัด
กร่อน การป้องกันแบบแคโทดิก การป้องกันแบบแอโนดิก บทบาทของ
สารยับยั้งการกัดกร่อน การทดสอบการกัดกร่อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ
เมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม บอกถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยทางโลห
วิทยาท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ อธิบาย
หลักการป้องกันการกัดกร่อน และสามารถเลือกใช้โลหะให้เหมาะสมได้ 
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531331 การบ่งลักษณะวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Materials Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : 531216 โลหการกายภาพ 
 ฟิสิกส์ของแสงและอิเล็กตรอน ฟิสิกส์ของอะตอมและ
โมเลกุล หลักการของการวิเคราะห์เคมีและการวิเคราะห์แถบพลังงาน 
การวิเคราะห์เฟสและโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซ์ การบ่งลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน 
การวิเคราะห์เคมีระดับจุลภาค  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการบ่ง
ลักษณะวัสดุด้วยวิธีต่าง ๆ และสามารถเลือกใช้วิธีการบ่งลักษณะให้
เหมาะสม 
 
531391 โครงงานวิศวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี 3(0-6-6) 
 (Undergraduate Metallurgical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีสนใจเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมโลหการ 
ค้นคว้าหาข้อมูล น าเสนอโครงร่างโครงงานฯ ด าเนินการทดลอง 
รายงานผลความก้าวหน้า ต้องมีการเขียนบทความวิจัยเชิงวิชาการ
สรุปผลการศึกษาและสอบการน าเสนอปากเปล่าโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา
และคณะกรรมการสอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ด าเนินการทดลองโครงาน
วิศวกรรมโลหการอย่างมีระเบียบวิจัยท่ีเหมาะสมสามารถน าเสนอ
โครงงานวิจัยได้ 
 

531404 การวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะ 4(4-0-8) 
 (Metallurgical Failure Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล 
 บทน าการวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะ กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสียหาย เครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ ประเภทของความ
เสียหายของชิ้นงานโลหะ เช่น การแตกหักเสียหายแบบเหนียวและแบบ
เปราะ บทน ากลศาสตร์การแตกหัก ความเสียหายจากความล้าระหว่างการ

ใช้งานทางวิศวกรรม ความเสียหายจากความคืบ ความเสียหายจากการกัด
กร่อน ความเสียหายจากการกัดกร่อนร่วมกับแรงกระท า ความเสียหายใน
งานเชื่อม ความเสียหายและข้อต าหนิในชิ้นงานท่ีผ่านกระบวนการอบชุบ 
การข้ึนรูปทางกลและการหล่อข้ึนรูป กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหาย
ในโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการเกิดความเสียหายใน
โลหะ อธิบายหลักการพื้นฐานและสามารถแยกแยะประเภทของความ
เสียหายของชิ้นงานโลหะท่ีเกิดขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้งานใน
สภาวะท่ีแตกต่างกัน เช่น การรับภาระกรรม สภาพแวดล้อม และ
กระบวนการขึ้นรูปให้แก่ชิ้นงาน เป็นต้น รวมท้ังทราบถึงขั้นตอนและ
กระบวนการวิเคราะห์ความเสียหาย เครื่องมือ เทคนิคท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ความเสียหาย และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้งาน
ชิ้นงานโลหะในสภาวะท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิด
ขึ้นกับชิ้นงานโลหะได ้
 

531405 การเลือกใช้วัสดุเพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม  4(4-0-8) 
 (Materials Selection for Engineering Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 บทบาทของวัสดุต่อการออกแบบและการน าไปใช้งาน
ทางด้านวิศวกรรม พัฒนาการของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการออกแบบ
งานด้านวิศวกรรมและกรณีศึกษา วัสดุวิศวกรรมท่ีส าคัญและสมบัติ  
ดัชนีวัสดุ แผนภูมิสมบัติวัสดุ การสร้างแผนภูมิวัสดุด้วยฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีการเลือกใช้วัสดุ กรณีศึกษาการเลือกใช้วัสดุ
ส าหรับงานด้านงานด้านความร้อน งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้
วัสดุและกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตและการเลือกกระบวนการ
ผลิต การเลือกใช้วัสดุแบบหลายเงื่อนไข การเลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึง
รูปพรรณ การออกแบบวัสดุเชิงประกอบการเลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม วัสดุและการออกแบบทางอุตสาหกรรม แรงขับในการ
เปลี่ยนแปลง   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเลือกใช้วัสดุในงานออกแบบทางด้าน
วิศวกรรม สามารถอ่านและสร้างแผนภูมิสมบัติวัสดุได้ สามารถสร้าง
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สมการและหาดัชนีวัสดุได้ สามารถเลือกใช้วัสดุแบบหลายเงื่อนไขได้ 
สามารถเลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึงรูปพรรณได้ สามารถออกแบบวัสดุเชิง
ประกอบได้ สามารถอธิบายความเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือกใช้วัสดุกับส่ิงแวดล้อมได ้
 

531332 วิศวกรรมการหล่อโลหะ  3(2-3-7) 
 (Foundry Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 บทน าการหล่อโลหะ ประวัติการหล่อโลหะ ประเภทและ
สมบัติของทรายแบบ กระบวนการท าแบบและอุปกรณ์ การออกแบบ
กระสวน  เตาหลอมโลหะ  การค านวณปริมาณวัตถุดิบ  ขั้นตอนการ
หลอมโลหะ การควบคุมคุณภาพทางโลหวิทยา  การปรุงแต่งน้ าโลหะ  
การวิเคราะห์กราฟการเย็นตัว  กระบวนการหล่อโลหะอื่น ๆ  หลักการ
แข็งตัวของโลหะ  การหดตัว  กลศาสตร์ของไหลระหว่างการเติมแบบ  
การแข็งตัวแบบมีทิศทาง  ระบบการป้อนน้ าโลหะและการออกแบบ  
ระบบทางเดินน้ าโลหะและการออกแบบ  การออกแบบงานหล่อ  
กระบวนการทุติยภูมิ  การตรวจสอบงานหล่อและการควบคุมคุณภาพ  
ข้อบกพร่องในงานหล่อและวิเคราะห์  ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อ
โลหะ เทคโนโลยีการหล่อ สถานะของอุตสาหกรรมหล่อโลหะและ
พัฒนาการใหม่  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการหล่อโลหะได้  สามารถออกแบบกระสวน  ออกแบบงาน
หล่อ  ระบบทางเดินน้ าโลหะ ระบบการป้อนน้ าโลหะได้ 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 การน าทรายกลับมาใช้ใหม่ การน าไปใช้งานของทรายแบบหล่อท่ี
ใช้แล้ว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการควบคุมทรายแบบ
หล่อ  สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของทรายแบบหล่อ  
อธิบายการทดสอบและผลการหล่อ การน าทรายกลับมาใช้ใหม่ การ
น าไปใช้งานของทรายแบบหล่อท่ีใช้แล้วได้ และสามารถทดสอบทราย
แบบหล่อตามมาตรฐานและแปลผลได้ 
 

531334 การวิเคราะห์กระบวนการไดคาสติง 3(3-0-6) 
  (Analysis of Die Casting Processes) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
  ภาพรวมกระบวนการไดคาสติง ระบบการท างานของ
เครื่องจักรไดคาสติง การวิเคราะห์ด้วยหลัก P-Q2 การควบคุมกระบวนการ
ไดคาสติง การออกแบบและวิเคราะห์ระบบทางเดินน้ าโลหะ การออกแบบ
แม่พิมพ์ส าหรับงานไดคาสติง  การหลอมและการควบคุมคุณภาพทางโลห
วิทยา  ข้อบกพร่องของงานหล่อไดคาสติง  การท าแบบจ าลองคณิตศาสตร์
ของกระบวนการไดคาสติง การจ าลองกระบวนการไดคาสติง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการไดคาสติง  ระบบการ
ท างานของเครื่องจักรไดคาสติง การควบคุมกระบวนการไดคาสติง การ
หลอมและการควบคุมคุณภาพไดคาสติงได้  สามารถวิเคราะห์ด้วยหลัก 
P-Q2 ได้  สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของงานหล่อไดคาสติงได้ 
สามารถออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับงานไดคาสติงได้  สามารถท า
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของกระบวนการไดคาสติงได้ 
 
531335 กลศาสตร์ของการขึ นรูปโลหะ 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Metal Forming) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ และ 531314 
โลหการเครื่องกล 
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 พื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล เช่น  ความเค้น  
ความเครียด เกณฑ์การครากส าหรับการขึ้นรูปโลหะ การแข็งเนื่องจาก
ความเครียด  ผลของอุณหภูมิและอัตราความเครียดต่อการขึ้นรูปโลหะ  
การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีสแลบ  การวิเคราะห์การเสียรูป
ของโลหะด้วยวิธี สลิพ-ไลน์  แนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องในงานขึ้นรูป
โลหะ เช่น รอยแตก รูปแบบการกระจายตัวของความเค้นตกค้าง  
ความฝืดและการหล่อลื่น  ความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะและการ
ทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะด้วย
แรงทางกล เช่น ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การคราก  อิทธิพล
ของตัวแปรการขึ้นรูปต่อกระบวนการขึ้นรูปได้  นักศึกษาสามารถ
ค านวณหาตัวแปรการขึ้นรูป  เช่น  ขนาดของแรงต้านการขึ้นรูป  ขนาด
ของบริเวณเสียรูปอย่างถาวรได้ นักศึกษาสามารถท านายการเกิด
ข้อบกพร่องในงานขึ้นรูปโลหะโดยอาศัยผลการค านวณได้ 
 
531336 โลหวิทยาของการเชื่อมต่อ 4(3-2-8) 
 (Metallurgy of Metal Joining ) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 บทน าการเชื่อมต่อ กระบวนการเชื่อมต่อต่างๆ ความสามารถ
ในการเชื่อมของโลหะและโลหะผสมต่างๆ ผลกระทบทางโลหวิทยาของ
วงรอบความร้อนในการเชื่อม การเชื่อมขณะการใช้งาน การเขียนแบบ
งานเชื่อม การค านวณต้นทุนการเชื่อม แนะน าการควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพในงานเชื่อมเบ้ืองต้นของหุ่นยนต์ในงานเชื่อมโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเลือกประเภทกระบวนการเชื่อมให้
เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ  สามารถก าหนดตัวแปรการเชื่อมใน
กระบวนการเชื่อมต่างๆ ได้   สามารถเขียนและอ่านแบบงานเชื่อมได้  
สามารถค านวณต้นทุนงานเชื่อม และทราบแนวทางควบคุมคุณภาพงาน
เชื่อมได้ 
 
531337 เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุ  3(2-2-6) 
 (Laser in Materials Processing) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ลักษณะเฉพาะของเลเซอร์หลักการในการสร้างเลเซอร์  
ประเภทของเลเซอร์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเลเซอร์กับวัสดุ ปรากฏการณ์
การถ่ายโอนในกระบวนการเลเซอร์ การเชื่อมด้วยเลเซอร์ การตัดด้วย
เลเซอร์การแกะสลักด้วยเลเซอร์ การท าความสะอาดผิวด้วยแสงเลเซอร์ 
การบัดกรีด้วยเลเซอร์ การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในงานผลิตแบบแอดดิทีฟ 
การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุอื่นๆ และแนวโน้มของ
การพัฒนาเลเซอร์กับการขึ้นรูปวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเลือกประเภทเลเซอร์ให้เหมาะสมกับงาน
ประเภทต่างๆ สามารถก าหนดตัวแปรกระบวนการผลิตท่ีส าคัญในแต่ละ
กระบวนการขึ้นรูปด้วยแสงเลเซอร์ได้  สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคด้าน
เลเซอร์กับงานขึ้นรูปวัสดุแบบใหม่ๆ ได ้
 
531338 เทคโนโลยีการอบชุบโลหะ 3(3-0-6) 
 (Heat Treatment Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 กระบวนการอบชุบแบบต่างๆ  การควบคุมบรรยากาศ
ภายในเตา  สารชุบและเทคโนโลยีการชุบ  การบิดงอและการแตกร้าว  
เตาอุตสาหกรรม  การตรวจสอบคุณภาพงานชุบ  โครงสร้างจุลภาคและ
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าและโลหะผสมอื่นๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนการทางความร้อนท่ี
เหมาะสมกับการปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนโลหะได้ และสามารถ
อภิปรายข้อดีและข้อเสียของแต่ละกระบวนการทางความร้อนได้  
สามารถท านายโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและ
โลหะผสมอื่นๆ หลังผ่านกระบวนการทางความร้อนได้ สามารถอธิบาย
หน้าท่ีของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ท่ีใช้ในกระบวนการทางความ
ร้อนและใช้ในการควบคุมคุณภาพ 
 
531339 การผลิตโลหะด้วยกรรมวิธีนอกสมดุล 3(3-0-6) 
 (Non-Equilibrium Processing of Metals) 
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
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สมการและหาดัชนีวัสดุได้ สามารถเลือกใช้วัสดุแบบหลายเงื่อนไขได้ 
สามารถเลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึงรูปพรรณได้ สามารถออกแบบวัสดุเชิง
ประกอบได้ สามารถอธิบายความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือกใช้วัสดุกับส่ิงแวดล้อมได ้
 

531332 วิศวกรรมการหล่อโลหะ  3(2-3-7) 
 (Foundry Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 บทน าการหล่อโลหะ ประวัติการหล่อโลหะ ประเภทและ
สมบัติของทรายแบบ กระบวนการท าแบบและอุปกรณ์ การออกแบบ
กระสวน  เตาหลอมโลหะ  การค านวณปริมาณวัตถุดิบ  ขั้นตอนการ
หลอมโลหะ การควบคุมคุณภาพทางโลหวิทยา  การปรุงแต่งน้ าโลหะ  
การวิเคราะห์กราฟการเย็นตัว  กระบวนการหล่อโลหะอื่น ๆ  หลักการ
แข็งตัวของโลหะ  การหดตัว  กลศาสตร์ของไหลระหว่างการเติมแบบ  
การแข็งตัวแบบมีทิศทาง  ระบบการป้อนน้ าโลหะและการออกแบบ  
ระบบทางเดินน้ าโลหะและการออกแบบ  การออกแบบงานหล่อ  
กระบวนการทุติยภูมิ  การตรวจสอบงานหล่อและการควบคุมคุณภาพ  
ข้อบกพร่องในงานหล่อและวิเคราะห์  ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อ
โลหะ เทคโนโลยีการหล่อ สถานะของอุตสาหกรรมหล่อโลหะและ
พัฒนาการใหม่  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการหล่อโลหะได้  สามารถออกแบบกระสวน  ออกแบบงาน
หล่อ  ระบบทางเดินน้ าโลหะ ระบบการป้อนน้ าโลหะได้ 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 การน าทรายกลับมาใช้ใหม่ การน าไปใช้งานของทรายแบบหล่อท่ี
ใช้แล้ว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการควบคุมทรายแบบ
หล่อ  สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของทรายแบบหล่อ  
อธิบายการทดสอบและผลการหล่อ การน าทรายกลับมาใช้ใหม่ การ
น าไปใช้งานของทรายแบบหล่อท่ีใช้แล้วได้ และสามารถทดสอบทราย
แบบหล่อตามมาตรฐานและแปลผลได้ 
 

531334 การวิเคราะห์กระบวนการไดคาสติง 3(3-0-6) 
  (Analysis of Die Casting Processes) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
  ภาพรวมกระบวนการไดคาสติง ระบบการท างานของ
เครื่องจักรไดคาสติง การวิเคราะห์ด้วยหลัก P-Q2 การควบคุมกระบวนการ
ไดคาสติง การออกแบบและวิเคราะห์ระบบทางเดินน้ าโลหะ การออกแบบ
แม่พิมพ์ส าหรับงานไดคาสติง  การหลอมและการควบคุมคุณภาพทางโลห
วิทยา  ข้อบกพร่องของงานหล่อไดคาสติง  การท าแบบจ าลองคณิตศาสตร์
ของกระบวนการไดคาสติง การจ าลองกระบวนการไดคาสติง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการไดคาสติง  ระบบการ
ท างานของเครื่องจักรไดคาสติง การควบคุมกระบวนการไดคาสติง การ
หลอมและการควบคุมคุณภาพไดคาสติงได้  สามารถวิเคราะห์ด้วยหลัก 
P-Q2 ได้  สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของงานหล่อไดคาสติงได้ 
สามารถออกแบบแม่พิมพ์ส าห รับงานไดคาสติงได้  สามารถท า
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของกระบวนการไดคาสติงได้ 
 
531335 กลศาสตร์ของการขึ นรูปโลหะ 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Metal Forming) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ และ 531314 
โลหการเครื่องกล 
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 พื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล เช่น  ความเค้น  
ความเครียด เกณฑ์การครากส าหรับการขึ้นรูปโลหะ การแข็งเนื่องจาก
ความเครียด  ผลของอุณหภูมิและอัตราความเครียดต่อการขึ้นรูปโลหะ  
การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีสแลบ  การวิเคราะห์การเสียรูป
ของโลหะด้วยวิธี สลิพ-ไลน์  แนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องในงานขึ้นรูป
โลหะ เช่น รอยแตก รูปแบบการกระจายตัวของความเค้นตกค้าง  
ความฝืดและการหล่อลื่น  ความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะและการ
ทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพ้ืนฐานของการขึ้นรูปโลหะด้วย
แรงทางกล เช่น ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การคราก  อิทธิพล
ของตัวแปรการขึ้นรูปต่อกระบวนการขึ้นรูปได้  นักศึกษาสามารถ
ค านวณหาตัวแปรการขึ้นรูป  เช่น  ขนาดของแรงต้านการขึ้นรูป  ขนาด
ของบริเวณเสียรูปอย่างถาวรได้ นักศึกษาสามารถท านายการเกิด
ข้อบกพร่องในงานขึ้นรูปโลหะโดยอาศัยผลการค านวณได้ 
 
531336 โลหวิทยาของการเชื่อมต่อ 4(3-2-8) 
 (Metallurgy of Metal Joining ) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 บทน าการเชื่อมต่อ กระบวนการเชื่อมต่อต่างๆ ความสามารถ
ในการเชื่อมของโลหะและโลหะผสมต่างๆ ผลกระทบทางโลหวิทยาของ
วงรอบความร้อนในการเชื่อม การเชื่อมขณะการใช้งาน การเขียนแบบ
งานเชื่อม การค านวณต้นทุนการเชื่อม แนะน าการควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพในงานเชื่อมเบ้ืองต้นของหุ่นยนต์ในงานเชื่อมโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเลือกประเภทกระบวนการเชื่อมให้
เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ  สามารถก าหนดตัวแปรการเชื่อมใน
กระบวนการเชื่อมต่างๆ ได้   สามารถเขียนและอ่านแบบงานเชื่อมได้  
สามารถค านวณต้นทุนงานเชื่อม และทราบแนวทางควบคุมคุณภาพงาน
เชื่อมได้ 
 
531337 เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุ  3(2-2-6) 
 (Laser in Materials Processing) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ลักษณะเฉพาะของเลเซอร์หลักการในการสร้างเลเซอร์  
ประเภทของเลเซอร์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเลเซอร์กับวัสดุ ปรากฏการณ์
การถ่ายโอนในกระบวนการเลเซอร์ การเชื่อมด้วยเลเซอร์ การตัดด้วย
เลเซอร์การแกะสลักด้วยเลเซอร์ การท าความสะอาดผิวด้วยแสงเลเซอร์ 
การบัดกรีด้วยเลเซอร์ การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในงานผลิตแบบแอดดิทีฟ 
การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุอื่นๆ และแนวโน้มของ
การพัฒนาเลเซอร์กับการขึ้นรูปวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเลือกประเภทเลเซอร์ให้เหมาะสมกับงาน
ประเภทต่างๆ สามารถก าหนดตัวแปรกระบวนการผลิตท่ีส าคัญในแต่ละ
กระบวนการขึ้นรูปด้วยแสงเลเซอร์ได้  สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคด้าน
เลเซอร์กับงานขึ้นรูปวัสดุแบบใหม่ๆ ได ้
 
531338 เทคโนโลยีการอบชุบโลหะ 3(3-0-6) 
 (Heat Treatment Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 กระบวนการอบชุบแบบต่างๆ  การควบคุมบรรยากาศ
ภายในเตา  สารชุบและเทคโนโลยีการชุบ  การบิดงอและการแตกร้าว  
เตาอุตสาหกรรม  การตรวจสอบคุณภาพงานชุบ  โครงสร้างจุลภาคและ
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าและโลหะผสมอื่นๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนการทางความร้อนท่ี
เหมาะสมกับการปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนโลหะได้ และสามารถ
อภิปรายข้อดีและข้อเสียของแต่ละกระบวนการทางความร้อนได้  
สามารถท านายโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและ
โลหะผสมอ่ืนๆ หลังผ่านกระบวนการทางความร้อนได้ สามารถอธิบาย
หน้าท่ีของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ท่ีใช้ในกระบวนการทางความ
ร้อนและใช้ในการควบคุมคุณภาพ 
 
531339 การผลิตโลหะด้วยกรรมวิธีนอกสมดุล 3(3-0-6) 
 (Non-Equilibrium Processing of Metals) 
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
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 เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบกึ่งเสถียร การแข็งตัวอย่าง
ฉับพลันของโลหะ การสร้างโลหะผสมด้วยวิธีบดผสมทางกล การใช้
เลเซอร์ในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การหลอมด้วยเลเซอร์ การพอกผิว
แข็ง และการเชื่อม เป็นต้น  กระบวนการผลิตโลหะด้วยการพ่น  โลหะ
โครงสร้างนาโน  โลหะอสัณฐาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดโครงสร้างจุลภาคจาก
กรรมวิธีนอกสมดุลได้ และสามารถอภิปรายหลักการและข้อจ ากัดของ
กระบวนการนอกสมดุลได้ อาทิเช่น  การแข็งตัวอย่างฉับพลัน การบด
ผสมทางกล การใช้เลเซอร์เพื่อหลอม พอก และเชื่อม การท าโลหะ
โครงสร้างนาโน และโลหะอสัณฐาน 
 

531340 โลหวิทยาโลหะผง  3(2-3-7) 
 (Powder Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทน าและประวัติของโลหวิทยาโลหะผง กระบวนการผลิต
โลหะผงทางเคมีและกายภาพ ประเภทของโลหะผง การบ่งลักษณะ
โลหะผงและการแปลผล การผสมผง  สารเติม สารหล่อล่ืน สารยึด  
หลักการและเทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปชิ้นส่วน การออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์  เทอร์โมไดนามิกส์และคิเนติกส์ของการเผาผนึก  เทคโนโลยี
การเผาผนึก  ข้อบกพร่องจากการเผาผนึก  การบ่งลักษณะและการ
ทดสอบสมบัติเชิงกลชิ้นงานเผาผนึก กระบวนการทุติยภูมิ โลหวิทยา
โลหะผงของเหล็กกล้า กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ  อนาคตและ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมโลหะผง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
กระบวนการโลหวิทยาโลหะผง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการโลหวิทยาโลหะผง สามารถออกแบบแม่พิมพ์และวิเคราะห์
ข้อบกพร่องได้ รวมถึงสามารถทดสอบการบ่งลักษณะของโลหะผงและ
ทดสอบสมบัติเชิงกลได ้
531341 กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ 3(2-3-7) 
  (Additive Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 

  บทน าและหลักการพื้นฐานของกระบวนการผลิตแบบแอดดิ
ทีฟ  พัฒนาการของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ  ขั้นตอนการ
ท างานท่ัวไป โฟโตพอลิเมอร์ไรเซชัน กระบวนการเพาเดอร์เบดฟิวชัน  
กระบวนการแบบอัดรีด การพิมพ์สามมิติ  กระบวนการชีตลามิเนชัน  
กระบวนการบีมเดพพอซิชัน  เทคโนโลยีการเขียนโดยตรง แนวทางการเลือก
กระบวนการ การออกแบบเพื่อกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ  สมบัติของ
ชิ้นส่วนท่ีผลิตด้วยกระบวนการแอดดิ ทีฟ การประยุกต์ ใช้งานของ
กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ เช่น ทางการแพทย์ อากาศยาน ยานยนต์ 
เครื่องมือ และทันตกรรม  วัสดุท่ีมีฟังก์ชันต่างบริเวณ แนวโน้มในอนาคต
ของกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ ปฏิบัติการกระบวนการผลิตแบบแอดดิ
ทีฟ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานและพัฒนาการ
ของกระบวนการแบบแอดดิทีฟ  สามารถอธิบายกระบวนการผลิตแบบ
แอดดิทีฟต่าง ๆ  สามารถออกแบบเพื่อการผลิตแบบแอดดิทีฟได้  
สามารถอธิบายสมบัติของชิ้นส่วนท่ีผลิตด้วยกระบวนการแอดดิทีฟและ
การประยุกต์ใช้งานได้ 
 

531342 โลหวิทยาในการผลิตเครื่องประดับ 3(2-2-6) 
 (Metallurgy in Jewelry Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โลหะมีค่า การท าต้นแบบเครื่องประดับ งานรูปพรรณ การ
หล่อตัวเรือนเครื่องประดับ เทคนิคการแต่งผิวส าหรับเครื่องประดับ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายการผลิตเครื่องประดับด้วยวิธีการ
ต่างๆ และสามารถให้รายละเอียดในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ
ต่างๆ คือ การท าต้นแบบเครื่องประดับ  งานรูปพรรณ  การหล่อตัว
เรือนเครื่องประดับและเทคนิคการตกแต่งผิวเครื่องประดับ 
 
 
531343 มนุษย์กับโลหะ  3(3-0-6) 
 (Man and Metals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 การก าเนิดโลหะจากมุมมองของฟิสิกส์ดาราศาสตร์  การใช้
งานโลหะในยุคพาลิโอลิธิค  เหล็กจากอุกกาบาต พัฒนาการในอดีตของ
โลหวิทยาในยุคนีโอลิธิค ยุคบรอนซ์ และยุคเหล็ก ประวัติศาสตร์ของ
โลหวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บทบาทของโลหวิทยาระหว่าง
การปฏิวัติอุตสาหกรรม  โลหะในมุมมองของการเลือกใช้วัสดุและการ
ออกแบบทางอุตสาหกรรม  ศัพทมูลวิทยาของค าศัพท์เกี่ยวกับโลห
วิทยา  การค้นพบท่ีส าคัญในโลหวิทยา  พัฒนาการของกระบวนการ
ผลิตโลหะ เช่น การถลุงโลหะ การหล่อ การขึ้นรูป นวัตกรรมและ
แนวโน้มในอนาคตของโลหวิทยา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกถึงบทบาทของโลหะกับมนุษย์ 
สามารถอธิบายพัฒนาการของโลหะและกระบวนการผลิตโลหะในยุค
ต่างๆ ได้   
 
531431 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในกระบวนการผลิตโลหะ 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Metal Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน เช่น พัฒนาการและ
ความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านกระบวนการผลิตโลหะ ภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าเรียนรู้ด้ วยตน เองเกี่ ยวกับ
พัฒนาการและความก้าวหน้าใหม่ ๆ  ทางด้านกระบวนการผลิตโลหะ 
 
531432 หัวข้อศึกษาขั นสูงในกระบวนการผลิตโลหะ 3(3-0-6) 
 (Advanced Topic in Metal Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงใน
ปัจจุบัน และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในงาน ทางด้านกระบวนการ
ผลิตโลหะ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาหรือ
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 อาศัยแรงโน้มถ่วง อาศัยสมบัติไฟฟ้า
สถิตและสมบัติทางแม่เหล็ก เป็นต้น การลอยแร่และการแยกของแข็ง
และของเหลวออกจากกัน กรณีศึกษาของกระบวนการแต่งแร่ส าหรับ
งานวิศวกรรมโลหการ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพื้นฐานของกระบวนการแต่ง
แร่ได้และสามารถเลือกวิธีการแต่งแร่ท่ีเหมาะสมส าหรับกระบวนการ
ทางโลหกรรมต่อไป 
 
531352 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 3(3-0-6) 
 (Ironmaking and Steelmaking) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 ภาพรวมของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  เคมีเชิงกายภาพ
เบื้องต้นของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  วัตถุดิบส าหรับการผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า การผลิตเหล็กด้วยเตาบลาสท์  การผลิตเหล็กโดยวิธีสเม
ลติงและการถลุงโดยตรง  การผลิตเหล็กกล้าขั้นต้น  การปรุงน้ าเหล็ก
ก่อนน าไปผลิตเหล็กกล้า  การผลิตเหล็กกล้าโดยเตาบีโอเอฟและเตาอี
เอเอฟ  การผลิตเหล็กกล้าขั้นท่ีสอง  โลหวิทยาของการปรุงน้ าเหล็กกล้า
ในเลเดิลและในเตาสุญญากาศ  โลหวิทยาของสแลกในการผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า  การขจัดธาตุต่าง ๆ ท่ีไม่ต้องการในน้ าเหล็กกล้า  การ
ขจัดออกซิเจน  การขจัดฟอสฟอรัส  การขจัดซัลเฟอร์  การขจัด
คาร์บอน  การขจัดแก๊สต่าง ๆ เทคโนโลยีการผลิตเหล็กสะอาด  โลห
วิทยาของแคลเซียมเพื่อการขจัดสารฝังใน  หลักการและการด าเนินการ
หล่อเหล็กกล้าแบบต่อเน่ือง  โลหวิทยาการควบคุมคุณภาพของน้ า
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 เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบกึ่งเสถียร การแข็งตัวอย่าง
ฉับพลันของโลหะ การสร้างโลหะผสมด้วยวิธีบดผสมทางกล การใช้
เลเซอร์ในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การหลอมด้วยเลเซอร์ การพอกผิว
แข็ง และการเชื่อม เป็นต้น  กระบวนการผลิตโลหะด้วยการพ่น  โลหะ
โครงสร้างนาโน  โลหะอสัณฐาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดโครงสร้างจุลภาคจาก
กรรมวิธีนอกสมดุลได้ และสามารถอภิปรายหลักการและข้อจ ากัดของ
กระบวนการนอกสมดุลได้ อาทิเช่น  การแข็งตัวอย่างฉับพลัน การบด
ผสมทางกล การใช้เลเซอร์เพื่อหลอม พอก และเชื่อม การท าโลหะ
โครงสร้างนาโน และโลหะอสัณฐาน 
 

531340 โลหวิทยาโลหะผง  3(2-3-7) 
 (Powder Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทน าและประวัติของโลหวิทยาโลหะผง กระบวนการผลิต
โลหะผงทางเคมีและกายภาพ ประเภทของโลหะผง การบ่งลักษณะ
โลหะผงและการแปลผล การผสมผง  สารเติม สารหล่อล่ืน สารยึด  
หลักการและเทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปชิ้นส่วน การออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์  เทอร์โมไดนามิกส์และคิเนติกส์ของการเผาผนึก  เทคโนโลยี
การเผาผนึก  ข้อบกพร่องจากการเผาผนึก  การบ่งลักษณะและการ
ทดสอบสมบัติเชิงกลชิ้นงานเผาผนึก กระบวนการทุติยภูมิ โลหวิทยา
โลหะผงของเหล็กกล้า กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ  อนาคตและ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมโลหะผง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
กระบวนการโลหวิทยาโลหะผง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและข้ันตอนต่างๆ ของ
กระบวนการโลหวิทยาโลหะผง สามารถออกแบบแม่พิมพ์และวิเคราะห์
ข้อบกพร่องได้ รวมถึงสามารถทดสอบการบ่งลักษณะของโลหะผงและ
ทดสอบสมบัติเชิงกลได ้
531341 กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ 3(2-3-7) 
  (Additive Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 

  บทน าและหลักการพื้นฐานของกระบวนการผลิตแบบแอดดิ
ทีฟ  พัฒนาการของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ  ขั้นตอนการ
ท างานท่ัวไป โฟโตพอลิเมอร์ไรเซชัน กระบวนการเพาเดอร์เบดฟิวชัน  
กระบวนการแบบอัดรีด การพิมพ์สามมิติ  กระบวนการชีตลามิเนชัน  
กระบวนการบีมเดพพอซิชัน  เทคโนโลยีการเขียนโดยตรง แนวทางการเลือก
กระบวนการ การออกแบบเพื่อกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ  สมบัติของ
ชิ้นส่วนท่ีผลิตด้วยกระบวนการแอดดิ ทีฟ การประยุกต์ ใช้งานของ
กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ เช่น ทางการแพทย์ อากาศยาน ยานยนต์ 
เครื่องมือ และทันตกรรม  วัสดุท่ีมีฟังก์ชันต่างบริเวณ แนวโน้มในอนาคต
ของกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ ปฏิบัติการกระบวนการผลิตแบบแอดดิ
ทีฟ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานและพัฒนาการ
ของกระบวนการแบบแอดดิทีฟ  สามารถอธิบายกระบวนการผลิตแบบ
แอดดิทีฟต่าง ๆ  สามารถออกแบบเพื่อการผลิตแบบแอดดิทีฟได้  
สามารถอธิบายสมบัติของชิ้นส่วนท่ีผลิตด้วยกระบวนการแอดดิทีฟและ
การประยุกต์ใช้งานได้ 
 

531342 โลหวิทยาในการผลิตเครื่องประดับ 3(2-2-6) 
 (Metallurgy in Jewelry Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โลหะมีค่า การท าต้นแบบเครื่องประดับ งานรูปพรรณ การ
หล่อตัวเรือนเครื่องประดับ เทคนิคการแต่งผิวส าหรับเครื่องประดับ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายการผลิตเครื่องประดับด้วยวิธีการ
ต่างๆ และสามารถให้รายละเอียดในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ
ต่างๆ คือ การท าต้นแบบเครื่องประดับ  งานรูปพรรณ  การหล่อตัว
เรือนเครื่องประดับและเทคนิคการตกแต่งผิวเครื่องประดับ 
 
 
531343 มนุษย์กับโลหะ  3(3-0-6) 
 (Man and Metals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 การก าเนิดโลหะจากมุมมองของฟิสิกส์ดาราศาสตร์  การใช้
งานโลหะในยุคพาลิโอลิธิค  เหล็กจากอุกกาบาต พัฒนาการในอดีตของ
โลหวิทยาในยุคนีโอลิธิค ยุคบรอนซ์ และยุคเหล็ก ประวัติศาสตร์ของ
โลหวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บทบาทของโลหวิทยาระหว่าง
การปฏิวัติอุตสาหกรรม  โลหะในมุมมองของการเลือกใช้วัสดุและการ
ออกแบบทางอุตสาหกรรม  ศัพทมูลวิทยาของค าศัพท์เกี่ยวกับโลห
วิทยา  การค้นพบท่ีส าคัญในโลหวิทยา  พัฒนาการของกระบวนการ
ผลิตโลหะ เช่น การถลุงโลหะ การหล่อ การขึ้นรูป นวัตกรรมและ
แนวโน้มในอนาคตของโลหวิทยา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกถึงบทบาทของโลหะกับมนุษย์ 
สามารถอธิบายพัฒนาการของโลหะและกระบวนการผลิตโลหะในยุค
ต่างๆ ได้   
 
531431 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในกระบวนการผลิตโลหะ 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Metal Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน เช่น พัฒนาการและ
ความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านกระบวนการผลิตโลหะ ภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าเรียนรู้ด้ วยตน เองเกี่ ยวกับ
พัฒนาการและความก้าวหน้าใหม่ ๆ  ทางด้านกระบวนการผลิตโลหะ 
 
531432 หัวข้อศึกษาขั นสูงในกระบวนการผลิตโลหะ 3(3-0-6) 
 (Advanced Topic in Metal Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงใน
ปัจจุบัน และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในงาน ทางด้านกระบวนการ
ผลิตโลหะ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาหรือ
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 อาศัยแรงโน้มถ่วง อาศัยสมบัติไฟฟ้า
สถิตและสมบัติทางแม่เหล็ก เป็นต้น การลอยแร่และการแยกของแข็ง
และของเหลวออกจากกัน กรณีศึกษาของกระบวนการแต่งแร่ส าหรับ
งานวิศวกรรมโลหการ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพื้นฐานของกระบวนการแต่ง
แร่ได้และสามารถเลือกวิธีการแต่งแร่ท่ีเหมาะสมส าหรับกระบวนการ
ทางโลหกรรมต่อไป 
 
531352 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 3(3-0-6) 
 (Ironmaking and Steelmaking) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 ภาพรวมของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  เคมีเชิงกายภาพ
เบื้องต้นของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  วัตถุดิบส าหรับการผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า การผลิตเหล็กด้วยเตาบลาสท์  การผลิตเหล็กโดยวิธีสเม
ลติงและการถลุงโดยตรง  การผลิตเหล็กกล้าขั้นต้น  การปรุงน้ าเหล็ก
ก่อนน าไปผลิตเหล็กกล้า  การผลิตเหล็กกล้าโดยเตาบีโอเอฟและเตาอี
เอเอฟ  การผลิตเหล็กกล้าขั้นท่ีสอง  โลหวิทยาของการปรุงน้ าเหล็กกล้า
ในเลเดิลและในเตาสุญญากาศ  โลหวิทยาของสแลกในการผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า  การขจัดธาตุต่าง ๆ ท่ีไม่ต้องการในน้ าเหล็กกล้า  การ
ขจัดออกซิเจน  การขจัดฟอสฟอรัส  การขจัดซัลเฟอร์  การขจัด
คาร์บอน  การขจัดแก๊สต่าง ๆ เทคโนโลยีการผลิตเหล็กสะอาด  โลห
วิทยาของแคลเซียมเพื่อการขจัดสารฝังใน  หลักการและการด าเนินการ
หล่อเหล็กกล้าแบบต่อเน่ือง  โลหวิทยาการควบคุมคุณภาพของน้ า
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เหล็กในอ่างพักน้ าเหล็ก  เทคโนโลยีการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าท่ี
น่าสนใจในปัจจุบัน โลหวิทยาท่ียั่ งยื นส าหรับการผลิตเหล็กและ
เหล็กกล้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการผลิตวัตถุดิบ เหล็ก 
เหล็กกล้า เหล็กสะอาด  และการหล่อเหล็กกล้าแบบต่อเนื่อง  นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้หลักทางเคมีกายภาพในแง่ของวิศวกรรมโลหการใน
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  นักศึกษาสามารถค านวณปฏิกิริยาพ้ืนฐาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานทางเทอร์
โมไดนามิกส์ที่มีได ้
 

531353 กระบวนการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่ 3(3-0-6) 
 (Recycling Process of Metals) 
วิชาบังคับก่อน : 531318 โลหการเคมี 
 ทบทวนเทอร์ โมไดนามิกส์และกระบวนการสกัดโลหะ  
กระบวนการน ากากหรือซากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาค
ครัวเรือนกลับมาใช้ใหม่  ศึกษากระบวนการท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง
วัตถุดิบ  ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดขึ้น  การใช้พลังงาน  ผลผลิต  ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการรีไซเคิลโลหะจากกากหรือซากของเสียท่ีน่าสนใจจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือจากภาคครัวเรือน ตัวอย่างเช่น ซากถ่านอัลคาไลน์ 
เศษบัดกรี ซากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และซากของเสียท่ีน่าสนใจอื่นๆ 
กฎระเบียบและการบริหารจัดการซากของเสีย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเลือก ก าหนดและจัดการกระบวนการน า
โลหะจากของเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยพิจารณาถึงหลักวิชาการสกัดโลหะ 
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 
531354 คิเนติกส์ของปฏิกิริยาทางโลหวิทยา 3(3-0-6) 
 (Kinetics of Metallurgical Reactions) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 

ชนิดของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยา ล าดับของปฏิกิริยา 
การหาล าดับและค่าคงท่ีอัตราของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยาส าหรับ

ปฏิกิริยาเอกพันธุ์และปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ การแพร่ เทคนิคการวิเคราะห์
ทางความร้อนเพื่อ ศึกษาคิเนติกส์ของปฏิกิริยา กรณี ศึกษาหรือ
การศึกษาเกี่ยวกับคิเนติกส์ในกระบวนการทางโลหวิทยา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักคิเนติกส์ท่ีประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมโลหการและสามารถค านวณคิเนติกส์ของปฏิกิริยาในงาน
วิศวกรรมโลหการที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นได้ 
 
531355 เทคโนโลยีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 3(3-0-6) 
 (Nonferrous Process Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การแต่งแร่และการเตรียมแร่ของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก  
กรรมวิธี  กระบวนการ เทคโนโลยีและแผนภูมิแสดงขั้นตอนต่างๆ ของ
การถลุง และสกัดโลหะจากแร่  หัวแร่ เศษโลหะและกากของเสีย
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการท าให้โลหะมีความบริสุทธิ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแร่ การ
แต่งแร่ การเตรียมแร่ การถลุงและสกัดโลหะจากแร่ เพื่อให้มีหลักคิดใน
การปรับใช้ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสกัดโลหะจากกากของ
เสียอุตสาหกรรมและขยะจากครัวเรือน  
 
531356 เตาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Furnaces) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานของเตาอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต
ทางโลหการ  ค าจ ากัดความและประเภทของเตา เตาหลอม  หลักการ
ของการให้ความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า  ความร้อนท่ีเกิดจากการ
ต้านทานทางไฟฟ้า  ความร้อนท่ีเกิดจากการอาร์กทางไฟฟ้า  ความร้อน
ท่ีเกิดจากการเหน่ียวน าทางไฟฟ้า เตาเผา เตาเผาส าหรับกระบวนการ
ขึ้นรูปโลหะ  การท าดุลพลังงาน  เชื้อเพลิงชนิดแก๊ส  การเผาไหม้  หัว
เผา  การเผาไหม้กับการเกิดสารมลพิษ  เตาอุตสาหกรรมส าหรับการอบ
ชุบเหล็กกล้าและอะลูมิเนียม พื้นฐานการอบชุบโลหะด้วยไฮโดรเจน 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานและหน้าท่ีของเตา
ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมด้านโลหะได้ 
 

531357 ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะส าหรับ            3(3-0-6) 
 การอบชุบโลหะ  
 (Gas-Metal Reactions for Heat Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : 531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 ทบทวนเทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมโลหการและ
การค านวณฟังก์ชันทางเทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐานท่ีส าคัญ ศักย์เคมีและ
สมดุลเคมี  บรรยากาศของแก๊สภายในเตา ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สต่าง ๆ 
ภายในเตาการแบ่งประเภทและการเตรียมบรรยากาศในเตา ส่วนผสม
ทางเคมีของบรรยากาศท่ีไม่ท าปฏิกิริยากับเหล็กกล้าภายในเตา การ
ควบคุมบรรยากาศภายในเตา  การอบชุบแข็งผิวเหล็กกล้าโดยอาศัย
ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะ  การควบคุมปริมาณคาร์บอนท่ีผิว
เหล็กกล้าขณะอบเหล็กกล้าและการควบคุมกระบวนการท าแก๊สคาร์บู
ไรซิง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทอร์โมไดนามิกส์โลหการ
ส าหรับกระบวนการอบชุบเหล็กกล้า นักศึกษาสามารถก าหนดและ
ค านวณบรรยากาศท่ีเหมาะสมภายในเตาเพ่ือท าการอบชุบเหล็กกล้าได้ 
 
531451 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการจัดการโลหะอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Green Technology for Sustainable Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนกระบวนการผลิตโลหะท่ีส าคัญและน่าสนใจ  
กระบวนการผลิตโลหะกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  มลภาวะ  มลพิษ  
ภาวะโลกร้อน  การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการผลิตโลหะ  การจัดการการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่  กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายผลกระทบของการผลิตโลหะต่อ
สภาวะแวดล้อม  นักศึกษาเข้าใจถึงการพัฒนากระบวนการสมัยใหม่

ส าหรับการผลิตโลหะสมัยใหม่โดยตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับสภาวะ
แวดล้อม  
 

531452 หัวข้อศึกษาขั นสูงในการจัดการโลหะอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Advanced Topics in Sustainable Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส าหรับการผลิตโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายการพัฒนากระบวนการสมัยใหม่
ส าหรับการผลิตโลหะในปัจจุบัน  โดยค านึงถึงการลดการใช้วัตถุดิบ  
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม การน ากลับมาใช้ใหม่ 
 
531361 เทคนิคการบ่งลักษณะส าหรับโลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
 (Characterization Techniques for Metals and Alloys) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง องค์ประกอบและสมบัติ
ของวัสดุประเภทโลหะ การวิเคราะห์ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย การวิเคราะห์ทางความร้อน เอ็กซเรย์
ฟลูออเรนเซนส์สเปกโตรมิเตอร์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการบ่ง
ลักษณะด้วยวิธีต่าง ๆ สามารถเลือกใช้วิธีการบ่งลักษณะให้เหมาะสมกับ
การศึกษาวิเคราะห์ทางโลหวิทยาได้ 
 
531362 จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 3(3-0-6) 
 (Scanning Electron Microscopy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทัศนศาสตร์เบื้องต้นในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด  ปริมาตรอันตรกิริยา  หลักการเกิดภาพและสัญญาณ เทคนิค
การปรับภาพ  การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีเชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณ
และการท าแผนท่ีธาตุด้วยการวัดรังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงานใน
กล้องจุลทรรศน์อิ เล็กตรอนแบบส่องกราด  จุลทรรศนศาสตร์
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เหล็กในอ่างพักน้ าเหล็ก  เทคโนโลยีการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าท่ี
น่าสนใจในปัจจุบัน โลหวิทยาท่ียั่ งยื นส าหรับการผลิตเหล็กและ
เหล็กกล้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการผลิตวัตถุดิบ เหล็ก 
เหล็กกล้า เหล็กสะอาด  และการหล่อเหล็กกล้าแบบต่อเนื่อง  นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้หลักทางเคมีกายภาพในแง่ของวิศวกรรมโลหการใน
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  นักศึกษาสามารถค านวณปฏิกิริยาพ้ืนฐาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานทางเทอร์
โมไดนามิกส์ที่มีได ้
 

531353 กระบวนการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่ 3(3-0-6) 
 (Recycling Process of Metals) 
วิชาบังคับก่อน : 531318 โลหการเคมี 
 ทบทวนเทอร์ โมไดนามิกส์และกระบวนการสกัดโลหะ  
กระบวนการน ากากหรือซากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาค
ครัวเรือนกลับมาใช้ใหม่  ศึกษากระบวนการท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง
วัตถุดิบ  ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดขึ้น  การใช้พลังงาน  ผลผลิต  ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการรีไซเคิลโลหะจากกากหรือซากของเสียท่ีน่าสนใจจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือจากภาคครัวเรือน ตัวอย่างเช่น ซากถ่านอัลคาไลน์ 
เศษบัดกรี ซากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และซากของเสียท่ีน่าสนใจอื่นๆ 
กฎระเบียบและการบริหารจัดการซากของเสีย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเลือก ก าหนดและจัดการกระบวนการน า
โลหะจากของเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยพิจารณาถึงหลักวิชาการสกัดโลหะ 
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 
531354 คิเนติกส์ของปฏิกิริยาทางโลหวิทยา 3(3-0-6) 
 (Kinetics of Metallurgical Reactions) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 

ชนิดของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยา ล าดับของปฏิกิริยา 
การหาล าดับและค่าคงท่ีอัตราของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยาส าหรับ

ปฏิกิริยาเอกพันธุ์และปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ การแพร่ เทคนิคการวิเคราะห์
ทางความร้อนเพื่อ ศึกษาคิเนติกส์ของปฏิกิริยา กรณี ศึกษาหรือ
การศึกษาเกี่ยวกับคิเนติกส์ในกระบวนการทางโลหวิทยา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักคิเนติกส์ท่ีประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมโลหการและสามารถค านวณคิเนติกส์ของปฏิกิริยาในงาน
วิศวกรรมโลหการที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นได้ 
 
531355 เทคโนโลยีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 3(3-0-6) 
 (Nonferrous Process Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การแต่งแร่และการเตรียมแร่ของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก  
กรรมวิธี  กระบวนการ เทคโนโลยีและแผนภูมิแสดงขั้นตอนต่างๆ ของ
การถลุง และสกัดโลหะจากแร่  หัวแร่ เศษโลหะและกากของเสีย
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการท าให้โลหะมีความบริสุทธิ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแร่ การ
แต่งแร่ การเตรียมแร่ การถลุงและสกัดโลหะจากแร่ เพื่อให้มีหลักคิดใน
การปรับใช้ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสกัดโลหะจากกากของ
เสียอุตสาหกรรมและขยะจากครัวเรือน  
 
531356 เตาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Furnaces) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานของเตาอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต
ทางโลหการ  ค าจ ากัดความและประเภทของเตา เตาหลอม  หลักการ
ของการให้ความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า  ความร้อนท่ีเกิดจากการ
ต้านทานทางไฟฟ้า  ความร้อนท่ีเกิดจากการอาร์กทางไฟฟ้า  ความร้อน
ท่ีเกิดจากการเหน่ียวน าทางไฟฟ้า เตาเผา เตาเผาส าหรับกระบวนการ
ขึ้นรูปโลหะ  การท าดุลพลังงาน  เชื้อเพลิงชนิดแก๊ส  การเผาไหม้  หัว
เผา  การเผาไหม้กับการเกิดสารมลพิษ  เตาอุตสาหกรรมส าหรับการอบ
ชุบเหล็กกล้าและอะลูมิเนียม พื้นฐานการอบชุบโลหะด้วยไฮโดรเจน 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานและหน้าท่ีของเตา
ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมด้านโลหะได้ 
 

531357 ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะส าหรับ            3(3-0-6) 
 การอบชุบโลหะ  
 (Gas-Metal Reactions for Heat Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : 531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 ทบทวนเทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมโลหการและ
การค านวณฟังก์ชันทางเทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐานท่ีส าคัญ ศักย์เคมีและ
สมดุลเคมี  บรรยากาศของแก๊สภายในเตา ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สต่าง ๆ 
ภายในเตาการแบ่งประเภทและการเตรียมบรรยากาศในเตา ส่วนผสม
ทางเคมีของบรรยากาศท่ีไม่ท าปฏิกิริยากับเหล็กกล้าภายในเตา การ
ควบคุมบรรยากาศภายในเตา  การอบชุบแข็งผิวเหล็กกล้าโดยอาศัย
ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะ  การควบคุมปริมาณคาร์บอนท่ีผิว
เหล็กกล้าขณะอบเหล็กกล้าและการควบคุมกระบวนการท าแก๊สคาร์บู
ไรซิง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทอร์โมไดนามิกส์โลหการ
ส าหรับกระบวนการอบชุบเหล็กกล้า นักศึกษาสามารถก าหนดและ
ค านวณบรรยากาศท่ีเหมาะสมภายในเตาเพ่ือท าการอบชุบเหล็กกล้าได้ 
 
531451 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการจัดการโลหะอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Green Technology for Sustainable Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนกระบวนการผลิตโลหะท่ีส าคัญและน่าสนใจ  
กระบวนการผลิตโลหะกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  มลภาวะ  มลพิษ  
ภาวะโลกร้อน  การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการผลิตโลหะ  การจัดการการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่  กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายผลกระทบของการผลิตโลหะต่อ
สภาวะแวดล้อม  นักศึกษาเข้าใจถึงการพัฒนากระบวนการสมัยใหม่

ส าหรับการผลิตโลหะสมัยใหม่โดยตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับสภาวะ
แวดล้อม  
 

531452 หัวข้อศึกษาขั นสูงในการจัดการโลหะอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Advanced Topics in Sustainable Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส าหรับการผลิตโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายการพัฒนากระบวนการสมัยใหม่
ส าหรับการผลิตโลหะในปัจจุบัน  โดยค านึงถึงการลดการใช้วัตถุดิบ  
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม การน ากลับมาใช้ใหม่ 
 
531361 เทคนิคการบ่งลักษณะส าหรับโลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
 (Characterization Techniques for Metals and Alloys) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง องค์ประกอบและสมบัติ
ของวัสดุประเภทโลหะ การวิเคราะห์ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย การวิเคราะห์ทางความร้อน เอ็กซเรย์
ฟลูออเรนเซนส์สเปกโตรมิเตอร์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการบ่ง
ลักษณะด้วยวิธีต่าง ๆ สามารถเลือกใช้วิธีการบ่งลักษณะให้เหมาะสมกับ
การศึกษาวิเคราะห์ทางโลหวิทยาได้ 
 
531362 จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 3(3-0-6) 
 (Scanning Electron Microscopy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทัศนศาสตร์เบื้องต้นในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด  ปริมาตรอันตรกิริยา  หลักการเกิดภาพและสัญญาณ เทคนิค
การปรับภาพ  การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีเชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณ
และการท าแผนท่ีธาตุด้วยการวัดรังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงานใน
กล้องจุลทรรศน์อิ เล็กตรอนแบบส่องกราด  จุลทรรศนศาสตร์
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อิเล็กตรอนแบบส่องกราดขั้นสูง  การวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของ
อิเล็กตรอนกระเจิงกลับเพื่อสร้างภาพแสดงทิศทางโครงสร้างผลึกใน
โลหะ  การใช้เทคนิคโฟกัสไอออนบีม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานของกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดได้  นักสามารถวิเคราะห์และแปร
ผลข้อมูลท่ีได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
 
531363 การทดสอบแบบไม่ท าลาย 3(2-2-6) 
 (Non-Destructive Testing) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 หลักพื้นฐานของการทดสอบแบบไม่ท าลาย  การทดสอบ
แบบไม่ท าลายในโลหะ เช่น การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การทดสอบโดย
ใช้สารแทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธีอุลตราโซนิค  
การทดสอบโดยวิธีการเหน่ียวน าด้วยสนามแม่เหล็ก การทดสอบโดยวิธี
ทางไฟฟ้าและวิธีการอื่นๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถด าเนินการตรวจสอบแบบไม่ท าลายบน
ช้ินงานต่าง ๆ ได้ เช่น  การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การทดสอบโดยใช้
สารแทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธีอุลตราโซนิค  
การทดสอบโดยวิธีการเหน่ียวน าด้วยสนามแม่เหล็ก 
 

531364 การทดสอบการกัดกร่อน 3(3-0-6) 
 (Corrosion Testing) 
วิชาบังคับก่อน : 531320 การกัดกร่อนของโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 การกัดกร่อนของโลหะ ปฎิกิริยาเคมีไฟฟ้า สมดุลขั้วไฟฟ้า 
การสร้างแผนภูมิพอร์แบซ์ การประยุกต์กลไกขั้วไฟฟ้า เส้นเทฟเฟล 
ความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน การวัดเส้นโค้งโพลาไรเซชันด้วย
เครื่องโพเทนชิโอสแตท การน าค่าท่ีได้จากเส้นโค้งโพลาไรเซชันไปใช้
งาน การทดสอบการกัดกร่อน เช่น การทดสอบการเกิดเซนซิไทเซชัน 
การทดสอบการกัดกร่อนท่ีมีความเค้นร่วม การทดสอบความทนละออง
น้ าเกลือ และการทดสอบการเกิดออกซิเดชันท่ีอุณหภูมิสูง 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ  
อธิบายหลักการทดสอบการกัดกร่อนของโลหะตามมาตรฐานการ
ทดสอบแบบต่างๆ และสามารถตีความผลการทดสอบได้อย่างมีเหตุผล 
 

531365 การเคลือบสีและการป้องกันด้วยวิธีแคโทดิก 3(2-2-6) 
 (Coating and Cathodic Protection) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน าการกัดกร่อนและการป้องกัน  พื้นฐานการเคลือบสี  
เทคโนโลยีการเคลือบสีและกลไกบ่มสี ข้อก าหนดด้านการเคลือบสี  การ
เตรียมผิวเพื่อการเคลือบสี  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลือบสี 
ข้อบกพร่องและความเสียหายของชั้นเคลือบสี  การตรวจสอบแบบไม่
ท าลาย/ท าลายส าหรับงานเคลือบสี พื้นฐานทางไฟฟ้า  ทฤษฎีการกัด
กร่อนส าหรับการป้องกันด้วยวิธีแคโทดิก ระบบแซคริฟิเชียลแอโนด 
ระบบอิมเพรสเคอร์เรนท์  การออกแบบระบบป้องกันการกัดกร่อนด้วย
วิธีแคโทดิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกแนวทางการควบคุมคุณภาพและ
ตรวจสอบชั้นเคลือบสีแบบไม่ท าลายในงานอุตสาหกรรมได้ สามารถ
ออกแบบและตรวจสอบระบบแคโทดิกได้ 
 

531366 ไทรโบโลยีในทางวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Tribology in Materials Perspectives) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ไทรโบโลยี ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญทาง
วิศวกรรม พื้นผิวไทรโบโลยี ความเสียดทานและการหล่อล่ืน กลไกการ
สึกหรอ การทดสอบการสึกหรอ วิศวกรรมพื้นผิวและการเคลือบผิว 
สมบัติและการบ่งลักษณะของพื้นผิว การป้องกันความเสียหายเนื่องจาก
ไทรโบโลยี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดไทรโบโลยีและผลกระทบ
ต่อการใช้งานวัสดุในทางวิศวกรรม นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ 
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ทฤษฎีกลไกการเกิดไทรโบโลยี การทดสอบสมบัติทางด้านไทรโบโลย ี
และวิธีการป้องกันความเสียหายเน่ืองจากไทรโบโลยี 
 

531461 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในการทดสอบและวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Testing and Analytical Field) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่และ
ความก้าวหน้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ จ าแนกและการทดสอบโลหะ 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
พัฒนาการและความก้าวหน้าใหม่ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ จ าแนกและ
การทดสอบโลหะ 
 
531462 หัวข้อศึกษาขั นสูงในการทดสอบและวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Advanced Topic in Testing and Analytical Field) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ จ าแนกและการทดสอบ
โลหะและวัสดุ  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาหรือ
คณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ จ าแนกและการทดสอบโลหะและ
วัสดุในงานวิศวกรรม 
 
531371 โลหวิทยาของเหล็กหล่อ 3(2-3-7) 
 (Metallurgy of Cast Irons) 
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 การแบ่งประเภทของเหล็กหล่อ  โลหวิทยาพื้นฐานและ
ทฤษฎีการแข็งตัวของเหล็กหล่อ โลหวิทยาและสมบัติของเหล็กหล่อเทา 

เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์รูปตัวหนอน  เหล็กหล่ออบเหนียว  
เหล็กหล่อขาวธาตุเจือสูง  และเหล็กหล่อกราไฟต์ธาตุเจือสูง  กระบวนการ
หล่อและการควบคุมคุณภาพทางโลหวิทยาของเหล็กหล่อ การอบชุบ
เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์  ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ต าหนิและข้อบกพร่องทางโลหวิทยาและความเสียหายท่ีเกิดใน
เหล็กหล่อ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 
สมบัติ กระบวนการ การใช้งาน ของเหล็กหล่อประเภทต่างๆ ได้ 
สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางโลหวิทยาและความเสียหายท่ีเกิดใน
เหล็กหล่อได้ 
 
531372 โครงสร้างและสมบัติของเหล็กกล้าผสม 3(3-0-6) 
 (Structures and Properties of Alloy Steels) 
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 การแบ่งประเภทของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม บทน า
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม บทบาทของธาตุ
ผสมในเหล็กกล้าผสม โลหวิทยากายภาพและสมบัติของเหล็กกล้าผสม
ต่ า เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าธาตุผสมต่ าทนแรง
ดึงสูง เหล็กกล้าผสมหลายเฟส เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าซิลิกอนสูง การ
ปรับปรุงสมบัติทางกลโดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
เหล็กกล้า และโลหการกายภาพของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสมท่ี
ส าคัญ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสมต่ า เหล็กกล้าเครื่องมือ 
เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าธาตุผสมต่ าทนแรงดึงสูง เหล็กกล้าผสม
หลายเฟส เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าซิลิกอนสูง อธิบายบทบาทของธาตุ
ผสม รวมท้ังหลักการปรับปรุงสมบัติทางกลโดยอาศัยกระบวนการอบ
ชุบทางความร้อน 
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อิเล็กตรอนแบบส่องกราดขั้นสูง  การวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของ
อิเล็กตรอนกระเจิงกลับเพื่อสร้างภาพแสดงทิศทางโครงสร้างผลึกใน
โลหะ  การใช้เทคนิคโฟกัสไอออนบีม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานของกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดได้  นักสามารถวิเคราะห์และแปร
ผลข้อมูลท่ีได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
 
531363 การทดสอบแบบไม่ท าลาย 3(2-2-6) 
 (Non-Destructive Testing) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 หลักพื้นฐานของการทดสอบแบบไม่ท าลาย  การทดสอบ
แบบไม่ท าลายในโลหะ เช่น การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การทดสอบโดย
ใช้สารแทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธีอุลตราโซนิค  
การทดสอบโดยวิธีการเหน่ียวน าด้วยสนามแม่เหล็ก การทดสอบโดยวิธี
ทางไฟฟ้าและวิธีการอื่นๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถด าเนินการตรวจสอบแบบไม่ท าลายบน
ชิ้นงานต่าง ๆ ได้ เช่น  การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การทดสอบโดยใช้
สารแทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธีอุลตราโซนิค  
การทดสอบโดยวิธีการเหน่ียวน าด้วยสนามแม่เหล็ก 
 

531364 การทดสอบการกัดกร่อน 3(3-0-6) 
 (Corrosion Testing) 
วิชาบังคับก่อน : 531320 การกัดกร่อนของโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 การกัดกร่อนของโลหะ ปฎิกิริยาเคมีไฟฟ้า สมดุลขั้วไฟฟ้า 
การสร้างแผนภูมิพอร์แบซ์ การประยุกต์กลไกขั้วไฟฟ้า เส้นเทฟเฟล 
ความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน การวัดเส้นโค้งโพลาไรเซชันด้วย
เครื่องโพเทนชิโอสแตท การน าค่าท่ีได้จากเส้นโค้งโพลาไรเซชันไปใช้
งาน การทดสอบการกัดกร่อน เช่น การทดสอบการเกิดเซนซิไทเซชัน 
การทดสอบการกัดกร่อนท่ีมีความเค้นร่วม การทดสอบความทนละออง
น้ าเกลือ และการทดสอบการเกิดออกซิเดชันท่ีอุณหภูมิสูง 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ  
อธิบายหลักการทดสอบการกัดกร่อนของโลหะตามมาตรฐานการ
ทดสอบแบบต่างๆ และสามารถตีความผลการทดสอบได้อย่างมีเหตุผล 
 

531365 การเคลือบสีและการป้องกันด้วยวิธีแคโทดิก 3(2-2-6) 
 (Coating and Cathodic Protection) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน าการกัดกร่อนและการป้องกัน  พื้นฐานการเคลือบสี  
เทคโนโลยีการเคลือบสีและกลไกบ่มสี ข้อก าหนดด้านการเคลือบสี  การ
เตรียมผิวเพื่อการเคลือบสี  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลือบสี 
ข้อบกพร่องและความเสียหายของชั้นเคลือบสี  การตรวจสอบแบบไม่
ท าลาย/ท าลายส าหรับงานเคลือบสี พ้ืนฐานทางไฟฟ้า  ทฤษฎีการกัด
กร่อนส าหรับการป้องกันด้วยวิธีแคโทดิก ระบบแซคริฟิเชียลแอโนด 
ระบบอิมเพรสเคอร์เรนท์  การออกแบบระบบป้องกันการกัดกร่อนด้วย
วิธีแคโทดิก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกแนวทางการควบคุมคุณภาพและ
ตรวจสอบชั้นเคลือบสีแบบไม่ท าลายในงานอุตสาหกรรมได้ สามารถ
ออกแบบและตรวจสอบระบบแคโทดิกได้ 
 

531366 ไทรโบโลยีในทางวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Tribology in Materials Perspectives) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ไทรโบโลยี ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญทาง
วิศวกรรม พื้นผิวไทรโบโลยี ความเสียดทานและการหล่อลื่น กลไกการ
สึกหรอ การทดสอบการสึกหรอ วิศวกรรมพื้นผิวและการเคลือบผิว 
สมบัติและการบ่งลักษณะของพื้นผิว การป้องกันความเสียหายเนื่องจาก
ไทรโบโลยี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดไทรโบโลยีและผลกระทบ
ต่อการใช้งานวัสดุในทางวิศวกรรม นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ 
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ทฤษฎีกลไกการเกิดไทรโบโลยี การทดสอบสมบัติทางด้านไทรโบโลย ี
และวิธีการป้องกันความเสียหายเน่ืองจากไทรโบโลยี 
 

531461 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในการทดสอบและวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Testing and Analytical Field) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่และ
ความก้าวหน้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ จ าแนกและการทดสอบโลหะ 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
พัฒนาการและความก้าวหน้าใหม่ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ จ าแนกและ
การทดสอบโลหะ 
 
531462 หัวข้อศึกษาขั นสูงในการทดสอบและวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Advanced Topic in Testing and Analytical Field) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ จ าแนกและการทดสอบ
โลหะและวัสดุ  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาหรือ
คณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ จ าแนกและการทดสอบโลหะและ
วัสดุในงานวิศวกรรม 
 
531371 โลหวิทยาของเหล็กหล่อ 3(2-3-7) 
 (Metallurgy of Cast Irons) 
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 การแบ่งประเภทของเหล็กหล่อ  โลหวิทยาพื้นฐานและ
ทฤษฎีการแข็งตัวของเหล็กหล่อ โลหวิทยาและสมบัติของเหล็กหล่อเทา 

เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์รูปตัวหนอน  เหล็กหล่ออบเหนียว  
เหล็กหล่อขาวธาตุเจือสูง  และเหล็กหล่อกราไฟต์ธาตุเจือสูง  กระบวนการ
หล่อและการควบคุมคุณภาพทางโลหวิทยาของเหล็กหล่อ การอบชุบ
เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์  ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ต าหนิและข้อบกพร่องทางโลหวิทยาและความเสียหายท่ีเกิดใน
เหล็กหล่อ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 
สมบัติ กระบวนการ การใช้งาน ของเหล็กหล่อประเภทต่างๆ ได้ 
สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางโลหวิทยาและความเสียหายท่ีเกิดใน
เหล็กหล่อได้ 
 
531372 โครงสร้างและสมบัติของเหล็กกล้าผสม 3(3-0-6) 
 (Structures and Properties of Alloy Steels) 
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 การแบ่งประเภทของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม บทน า
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม บทบาทของธาตุ
ผสมในเหล็กกล้าผสม โลหวิทยากายภาพและสมบัติของเหล็กกล้าผสม
ต่ า เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าธาตุผสมต่ าทนแรง
ดึงสูง เหล็กกล้าผสมหลายเฟส เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าซิลิกอนสูง การ
ปรับปรุงสมบัติทางกลโดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
เหล็กกล้า และโลหการกายภาพของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสมท่ี
ส าคัญ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสมต่ า เหล็กกล้าเครื่องมือ 
เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าธาตุผสมต่ าทนแรงดึงสูง เหล็กกล้าผสม
หลายเฟส เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าซิลิกอนสูง อธิบายบทบาทของธาตุ
ผสม รวมท้ังหลักการปรับปรุงสมบัติทางกลโดยอาศัยกระบวนการอบ
ชุบทางความร้อน 
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531373 เหล็กกล้าไร้สนิม 3(3-0-6) 
 (Stainless Steels) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม 
สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ กระบวนการอบชุบ
ทางความร้อนและการขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิม การประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้าไร้สนิม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถจ าแนกชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม อธิบาย
โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม สมบัติทางกล และการต้านทานการกัด
กร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถอธิบายหลักกระบวนการอบชุบทาง
ความร้อนและการขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิม และเลือกใช้งานเหล็กกล้าไร้
สนิมได้อย่างมีเหตุผล 
 
531374 โลหวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 3(3-0-6) 
 (Nonferrous Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 โลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ส าคัญ เช่น อะลูมิเนียม 
 แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี ไททาเนียม นิเกิล และอื่นๆ เช่น 
โคบอลต์ และลิเทียม เป็นต้น แผนภูมิสมดุลเฟสของโลหะผสมนอกกลุ่ม
เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างจุลภาค 
กระบวนการผลิตแปรรูปและกระบวนการทางความร้อน ผลกระทบของ
ปัจจัยต่างๆ ต่อสมบัติทางกายภาพ ทางกลและทางเคมี การเลือกสรร
โลหะนอกกลุ่มเหล็กเพื่อน าไปใช้งานทางวิศวกรรม การป้องกันการ
เสื่อมสภาพในระหว่างการใช้งาน เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะและโลหะ
ผสมนอกกลุ่มเหล็กส าหรับงานวิศวกรรมท่ีต้องการสมรรถนะสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกถึงความส าคัญ และจ าแนกโลหะ
นอกกลุ่มเหล็กท่ีน ามาใช้งานทางวิศวกรรม นักศึกษาสามารถอธิบาย
และเปรียบเทียบโลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก สามารถเลือกสรร
โลหะนอกกลุ่มเหล็กเพื่อน าไปใช้งานทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
จากหลักการพื้นฐานความรู้ทางด้านโลหวิทยา 
 

531375 โลหะและโลหะผสมใช้งานอุณหภูมิสูง 3(3-0-6) 
 (High Temperature Metals and Alloys) 
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 ลักษณะและพฤติกรรมของโลหะและโลหะผสมท่ีอุณหภูมิ
สูง สมบัติเชิงกลท่ีอุณหภูมิสูง การกัดกร่อนท่ีอุณหภูมิสูง โลหวิทยา
กายภาพและสมบัติของโลหะผสมทนความร้อนสูงท่ีมีเหล็กเป็นส่วนผสม
หลัก โลหะผสมทนความร้อนสูงท่ีมีนิกเกิลเป็นส่วนผสมหลัก และโลหะ
ผสมทนความร้อนสูงท่ีมีโคบอลต์เป็นส่วนผสมหลัก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมและสมบัติของโลหะ
และโลหะผสมท่ีใช้งานท่ีอุณหภูมิสูง รวมถึงอธิบายโลหการกายภาพและ
กลไกของโลหะผสมทนความร้อนสูงท่ีมีเหล็กเป็นส่วนผสมหลัก โลหะ
ผสมทนความร้อนสูงท่ีมีนิกเกิลเป็นส่วนผสมหลัก และโลหะผสมทน
ความร้อนสูงท่ีมีโคบอลต์เป็นส่วนผสมหลัก 
 
531376 วัสดุเชิงประกอบพื นโลหะ 3(3-0-6) 
 (Metal Matrix Composites) 
วิชาบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล 
 บทน าวัสดุเชิงประกอบ เน้ือพื้นโลหะและวัสดุเสริมแรง 
กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่องทิศทางเดียว 
เสริมแรงด้วยเส้นใยสั้นและเสริมแรงด้วยอนุภาค วัสดุเชิงประกอบชนิดรู
พรุน พื้นผิวรอยต่อระหว่างวัสดุพื้นและวัสดุเสริมแรง กระบวนการผลิต
และเทคนิคการขึ้นรูป การทดสอบสมบัติ การใช้งานทางวิศวกรรมของ
วัสดุเชิงประกอบพื้นโลหะท่ีส าคัญ เช่น วัสดุเชิงประกอบพื้นโลหะผสม
อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม โคบอลต์ และโคบอลต์-นิเกิล ความ
เสียหายและการเส่ือมสภาพ แนวคิดการออกแบบเพื่อการใช้วัสดุและ
การรีไซเคิล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเสริมแรงในวัสดุเชิง
ประกอบชนิดต่างๆ เทคนิควิธีการผลิตขึ้นรูปเพื่อให้ได้วัสดุเชิงประกอบ
ท่ีมีสมบัติเป็นไปตามความต้องการการใช้งานทางวิศวกรรม ค านวณ
กลศาสตร์เบื้องต้นของวัสดุเชิงประกอบ สามารถบอกแนวทางในการ
ออกแบบเพื่อน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
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531377 เทคโนโลยีอะลูมิเนียม 3(3-0-6) 
 (Aluminium Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าวงจรการใช้งานของอะลูมิเนียม การใช้งานทาง
วิศวกรรมและสมบัติของอะลูมิเนียม สมดุลของโลหะผสมอะลูมิเนียม 
ระบบธาตุผสมและการท านายสมบัติของโลหะผสมอะลูมิเนียม สภาวะ
นอกสมดุลของโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหวิทยาและเฟสของโลหะผสม
อะลูมิเนียม กระบวนการเพิ่มความแข็งของโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะ
ผสมอะลูมิเนียมทางการค้าท่ีส าคัญ เทคโนโลยีการหล่อและขึ้นรูปทาง
กลของอะลูมิเนียมและโลหะผสมอะลูมิเนียม การเชื่อมโลหะผสม
อลูมิเนียม เทคโนโลยีสมัยใหม่ของอะลูมิเนียม เช่น เทคโนโลยีโลหะผง
อะลูมิเนียม วัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมและเทคโนโลยีนาโน การ
ประยุ กต์ ใช้ โลหะผสมอะลู มิ เนี ยมกั บ งานทางวิศวกรรม  งาน
สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และอื่น ๆ แนวคิดการออกแบบเชิง
วิศวกรรมและมุมมองการรีไซเคิลอะลูมิเนียม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทโลหะผสมอะลูมิเนียม
ทางการค้าท่ีส าคัญ และสามารถบ่งชี้โครงสร้างจุลภาคและเฟสท่ีปรากฏ
เกี่ยวเน่ืองกับการขึ้นรูปและกระบวนการทางความร้อน นักศึกษา
สามารถเลือกสรรเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมส าหรับ การผลิตขึ้นรูป
อะลูมิเนียมเพื่อการใช้งานทางวิศวกรรมตามมุมมองการออกแบบและ
สมบัติท่ีต้องการ 
 

531378 เทคโนโลยีพื นผิว 3(3-0-6) 
 (Surface Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กลไกการสึกหรอ เทคโนโลยีพื้นผิว การต้านทานต่อการสึก
หรอ การต้านทานต่อการกัดกร่อน วิธีการทดสอบการสึกหรอ การ
เคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี การพ่น

เคลือบด้วยเปลวทางความร้อน การพอกผิวแข็ง การชุบเคลือบผิวด้วย
กระแสไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการสึกหรอของโลหะ
เมื่อได้รับแรงกระท าจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ บอกถึ งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยทางโลหวิทยาท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสึก
หรอของโลหะ อธิบายหลักการของเทคโนโลยีพื้นผิวต่าง ๆ ส าหรับ
ต้านทานการสึกหรอและต้านทานการกัดกร่อน และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีพื้นผิวท่ีเหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล 
 
531379 นวัตกรรมวัสดุ 3(2-2-6) 
 (Materials Innovation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วัสดุต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สมบัติพื้นฐานของวัสดุ เช่น 
ความแข็งแรง การน าไฟฟ้า การเป็นแม่เหล็ก เป็นต้น ล าดับการพัฒนา
วัสดุในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของการพัฒนาวัสดุต่างๆ 
ต่อการด ารงชีวิต เงื่อนไขปัจจัยของการเลือกพัฒนาวัสดุหน่ึงๆ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาวัสดุ ข้อจ ากัดด้านความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ต่อการเลือกพัฒนาวัสดุ เป็นต้น ตัวอย่างความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาวัสดุ เช่น สมการ Hall-Petch ต่อการ
พัฒนาเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง หรือ Einstein Predicts Stimulated 
Emission ต่อการคิด ค้นวัสดุ ต้นก าเนิดแสงเล เซอร์  ฯลฯ  การ
ประยุกต์ใช้วัสดุต่าง ๆ อนาคตของวัสดุใหม่ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น วัสดุ
ส าหรับท าแบตเตอรี่ วัสดุส าหรับอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น ทิศทางการ
พัฒนาวัสดุ และการก าหนดแนวทางการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ เช่น การ
พัฒนาแม่เหล็กความเข้มสูงกับการพัฒนามอเตอร์ขับตรง หรือ การ
พัฒนาวัสดุส าหรับการพิมพ์สามมิติและข้อจ ากัดข้อการพัฒนา เป็นต้น  
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531373 เหล็กกล้าไร้สนิม 3(3-0-6) 
 (Stainless Steels) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม 
สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ กระบวนการอบชุบ
ทางความร้อนและการขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิม การประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้าไร้สนิม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถจ าแนกชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม อธิบาย
โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม สมบัติทางกล และการต้านทานการกัด
กร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถอธิบายหลักกระบวนการอบชุบทาง
ความร้อนและการข้ึนรูปเหล็กกล้าไร้สนิม และเลือกใช้งานเหล็กกล้าไร้
สนิมได้อย่างมีเหตุผล 
 
531374 โลหวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 3(3-0-6) 
 (Nonferrous Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 โลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ส าคัญ เช่น อะลูมิเนียม 
 แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี ไททาเนียม นิเกิล และอื่นๆ เช่น 
โคบอลต์ และลิเทียม เป็นต้น แผนภูมิสมดุลเฟสของโลหะผสมนอกกลุ่ม
เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างจุลภาค 
กระบวนการผลิตแปรรูปและกระบวนการทางความร้อน ผลกระทบของ
ปัจจัยต่างๆ ต่อสมบัติทางกายภาพ ทางกลและทางเคมี การเลือกสรร
โลหะนอกกลุ่มเหล็กเพื่อน าไปใช้งานทางวิศวกรรม การป้องกันการ
เสื่อมสภาพในระหว่างการใช้งาน เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะและโลหะ
ผสมนอกกลุ่มเหล็กส าหรับงานวิศวกรรมท่ีต้องการสมรรถนะสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกถึงความส าคัญ และจ าแนกโลหะ
นอกกลุ่มเหล็กท่ีน ามาใช้งานทางวิศวกรรม นักศึกษาสามารถอธิบาย
และเปรียบเทียบโลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก สามารถเลือกสรร
โลหะนอกกลุ่มเหล็กเพื่อน าไปใช้งานทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
จากหลักการพื้นฐานความรู้ทางด้านโลหวิทยา 
 

531375 โลหะและโลหะผสมใช้งานอุณหภูมิสูง 3(3-0-6) 
 (High Temperature Metals and Alloys) 
วิชาบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 ลักษณะและพฤติกรรมของโลหะและโลหะผสมท่ีอุณหภูมิ
สูง สมบัติเชิงกลท่ีอุณหภูมิสูง การกัดกร่อนท่ีอุณหภูมิสูง โลหวิทยา
กายภาพและสมบัติของโลหะผสมทนความร้อนสูงท่ีมีเหล็กเป็นส่วนผสม
หลัก โลหะผสมทนความร้อนสูงท่ีมีนิกเกิลเป็นส่วนผสมหลัก และโลหะ
ผสมทนความร้อนสูงท่ีมีโคบอลต์เป็นส่วนผสมหลัก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมและสมบัติของโลหะ
และโลหะผสมท่ีใช้งานท่ีอุณหภูมิสูง รวมถึงอธิบายโลหการกายภาพและ
กลไกของโลหะผสมทนความร้อนสูงท่ีมีเหล็กเป็นส่วนผสมหลัก โลหะ
ผสมทนความร้อนสูงท่ีมีนิกเกิลเป็นส่วนผสมหลัก และโลหะผสมทน
ความร้อนสูงท่ีมีโคบอลต์เป็นส่วนผสมหลัก 
 
531376 วัสดุเชิงประกอบพื นโลหะ 3(3-0-6) 
 (Metal Matrix Composites) 
วิชาบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล 
 บทน าวัสดุเชิงประกอบ เน้ือพื้นโลหะและวัสดุเสริมแรง 
กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่องทิศทางเดียว 
เสริมแรงด้วยเส้นใยสั้นและเสริมแรงด้วยอนุภาค วัสดุเชิงประกอบชนิดรู
พรุน พื้นผิวรอยต่อระหว่างวัสดุพื้นและวัสดุเสริมแรง กระบวนการผลิต
และเทคนิคการขึ้นรูป การทดสอบสมบัติ การใช้งานทางวิศวกรรมของ
วัสดุเชิงประกอบพื้นโลหะท่ีส าคัญ เช่น วัสดุเชิงประกอบพื้นโลหะผสม
อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม โคบอลต์ และโคบอลต์-นิเกิล ความ
เสียหายและการเสื่อมสภาพ แนวคิดการออกแบบเพื่อการใช้วัสดุและ
การรีไซเคิล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเสริมแรงในวัสดุเชิง
ประกอบชนิดต่างๆ เทคนิควิธีการผลิตขึ้นรูปเพื่อให้ได้วัสดุเชิงประกอบ
ท่ีมีสมบัติเป็นไปตามความต้องการการใช้งานทางวิศวกรรม ค านวณ
กลศาสตร์เบื้องต้นของวัสดุเชิงประกอบ สามารถบอกแนวทางในการ
ออกแบบเพื่อน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
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531377 เทคโนโลยีอะลูมิเนียม 3(3-0-6) 
 (Aluminium Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน าวงจรการใช้งานของอะลูมิเนียม การใช้งานทาง
วิศวกรรมและสมบัติของอะลูมิเนียม สมดุลของโลหะผสมอะลูมิเนียม 
ระบบธาตุผสมและการท านายสมบัติของโลหะผสมอะลูมิเนียม สภาวะ
นอกสมดุลของโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหวิทยาและเฟสของโลหะผสม
อะลูมิเนียม กระบวนการเพิ่มความแข็งของโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะ
ผสมอะลูมิเนียมทางการค้าท่ีส าคัญ เทคโนโลยีการหล่อและข้ึนรูปทาง
กลของอะลูมิเนียมและโลหะผสมอะลูมิเนียม การเชื่อมโลหะผสม
อลูมิเนียม เทคโนโลยีสมัยใหม่ของอะลูมิเนียม เช่น เทคโนโลยีโลหะผง
อะลูมิเนียม วัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมและเทคโนโลยีนาโน การ
ประยุ กต์ ใช้ โลหะผสมอะลู มิ เนี ยมกั บ งานทางวิศวกรรม  งาน
สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และอื่น ๆ แนวคิดการออกแบบเชิง
วิศวกรรมและมุมมองการรีไซเคิลอะลูมิเนียม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทโลหะผสมอะลูมิเนียม
ทางการค้าท่ีส าคัญ และสามารถบ่งชี้โครงสร้างจุลภาคและเฟสท่ีปรากฏ
เกี่ยวเน่ืองกับการขึ้นรูปและกระบวนการทางความร้อน นักศึกษา
สามารถเลือกสรรเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมส าหรับ การผลิตขึ้นรูป
อะลูมิเนียมเพื่อการใช้งานทางวิศวกรรมตามมุมมองการออกแบบและ
สมบัติท่ีต้องการ 
 

531378 เทคโนโลยีพื นผิว 3(3-0-6) 
 (Surface Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กลไกการสึกหรอ เทคโนโลยีพื้นผิว การต้านทานต่อการสึก
หรอ การต้านทานต่อการกัดกร่อน วิธีการทดสอบการสึกหรอ การ
เคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี การพ่น

เคลือบด้วยเปลวทางความร้อน การพอกผิวแข็ง การชุบเคลือบผิวด้วย
กระแสไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการสึกหรอของโลหะ
เมื่อได้รับแรงกระท าจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ บอกถึ งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยทางโลหวิทยาท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสึก
หรอของโลหะ อธิบายหลักการของเทคโนโลยีพื้นผิวต่าง ๆ ส าหรับ
ต้านทานการสึกหรอและต้านทานการกัดกร่อน และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีพื้นผิวท่ีเหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล 
 
531379 นวัตกรรมวัสดุ 3(2-2-6) 
 (Materials Innovation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วัสดุต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สมบัติพื้นฐานของวัสดุ เช่น 
ความแข็งแรง การน าไฟฟ้า การเป็นแม่เหล็ก เป็นต้น ล าดับการพัฒนา
วัสดุในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของการพัฒนาวัสดุต่างๆ 
ต่อการด ารงชีวิต เงื่อนไขปัจจัยของการเลือกพัฒนาวัสดุหน่ึงๆ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาวัสดุ ข้อจ ากัดด้านความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ต่อการเลือกพัฒนาวัสดุ เป็นต้น ตัวอย่างความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาวัสดุ เช่น สมการ Hall-Petch ต่อการ
พัฒนาเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง หรือ Einstein Predicts Stimulated 
Emission ต่อการคิด ค้นวัสดุ ต้นก าเนิดแสงเล เซอร์  ฯลฯ  การ
ประยุกต์ใช้วัสดุต่าง ๆ อนาคตของวัสดุใหม่ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น วัสดุ
ส าหรับท าแบตเตอรี่ วัสดุส าหรับอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น ทิศทางการ
พัฒนาวัสดุ และการก าหนดแนวทางการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ เช่น การ
พัฒนาแม่เหล็กความเข้มสูงกับการพัฒนามอเตอร์ขับตรง หรือ การ
พัฒนาวัสดุส าหรับการพิมพ์สามมิติและข้อจ ากัดข้อการพัฒนา เป็นต้น  
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถบอกถึงความส าคัญของการคิดค้นวัสดุ
ใหม่ อธิบายแนวทางการพัฒนาวัสดุใหม่ การประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ๆ  
มูลค่าของนวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาวัสดุใหม่ 
 
531471  หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Metal and Materials Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่และ
ความก้าวหน้าในโลหะและวัสดุขั้นสูง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านโลหะและวัสดุขั้นสูง 
 
531472 หัวข้อศึกษาขั นสูงด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Advanced Topic in Metal and Materials Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ด้านการพัฒนาโลหะและวัสดุขั้นสูง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่เพื่อการพัฒนาโลหะและวัสดุขั้นสูง 
 

531385 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการวิเคราะห์ 
 กระบวนการขึ นรูปโลหะ 3(2-3-7) 
 (Finite Element Method for Metal Forming Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 

 พื้นฐานและขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เช่น การสร้างโมเดลไฟไนต์เอลิเมนต์ 
การสร้างสมการเอลิเมนต์ การประกอบสมการรวมของปัญหา การ
ก าหนดเงื่อนไขขอบเขตของปัญหา เป็นต้น การสร้างโมเดลวัสดุส าหรับ
การจ าลองการขึ้นรูปโลหะ การจ าลองปัญหาทางกลร่วมกับความร้อน 
การจ าลองกระบวนขึ้นรูปโลหะต่อเน่ือง การวิเคราะห์ความเค้นใน
แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ  การตรวจสอบและการใช้ประโยชน์จากผลการ
จ าลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ นักศึกษา
สามารถด าเนินการจ าลองปัญหาการขึ้นรูปโลหะขั้นสูงด้วยโปรแกรมไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ได้ เช่น การจ าลองกระบวนการขึ้นรูปต่อเนื่อง และการ
วิเคราะห์ความเค้นในแม่พิมพ์ นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถตรวจสอบและ
แปรผลการจ าลองได้  
 
531382 การท าแบบจ าลองการหล่อโลหะ 3(2-3-7) 
 (Modeling in Metal Casting) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 ทบทวนปรากฏการณ์ถ่ายโอนระหว่างการแข็งตัวของโลหะ 
ทบทวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการของการแข็งตัวของ
โลหะ การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ ข้ันตอนการท างานท่ัวไป 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมจ าลองการแข็งตัวของงานหล่อ การใช้
ซอฟต์แวร์จ าลองการหล่อเชิงพาณิชย์และการแปลผล กรณีศึกษาจาก
อุตสาหกรรมและโครงงานกลุ่ม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าแบบจ าลองการหล่อโลหะ สามารถ
สร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมจ าลองการแข็งตัวของ
งานหล่อได้ และสามารถใช้ซอฟต์แวร์จ าลองการหล่อเชิงพาณิชย์ได้ 
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531383 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโลหการ 3(2-3-7) 
 (Computational Methods in Metallurgical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณทาง
เทอร์โมไดนามิกส์หรือเพื่อการวิเคราะห์ทางไฟไนต์อิลิเมนต์ หรือใช้ใน
การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมโลหการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การแก้ปัญหางานทางด้านกระบวนการทางโลหวิทยา 
 
531384 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโลหการ  3(2-3-7) 
   (Computer application for Metallurgical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประยุกต์ใช้ MS Excel ส าหรับงานโรงงานต่างๆ อันประกอบ
ไปด้วย การค านวณพื้นฐานโดยสูตรส าเร็จ  การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสร้างตาราง และแผนภาพ pivot  การแชร์ไฟล์
ท างานร่วมกัน และ การจัดท าเอกสารส าหรับการตรวจประเมินต่างๆ  
การเขียน PLC เบื้องต้น และสร้าง ควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น  การใช้ 
MATLAB เบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ MS Excel กับงานโรงงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น และใช้ 
MATLAB เบื้องต้นเพ่ือการค านวณ 
 
531386 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องด้านการวิเคราะห์ 
 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-7) 
 (Selected Topic in Computational Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหั วข้อ ซ่ึงเป็น ท่ีสนใจเกี่ ยวกับการประยุกต์ ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทางวิศวกรรมได้ 
 
531387 หัวข้อศึกษาขั นสูงด้านการวิเคราะห์ 
 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-7) 
 (Advanced Topic in Computational Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ขึ้นสูงส าหรับ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงส าหรับงานทางวิศวกรรมได้ 
 
531475 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ในงานวิศวกรรมโลหการ 4(4-0-8) 
 (Occupational Health and Safety  
 for Metallurgical Engineering) 
วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม 
ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีว อนามัย ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในงานท่ีเกี่ยวกับเครื่องจักร การสั่นสะเทือน ความดัน แสง 
เสียง ฝุ่น ไฟฟ้า รังสี สารเคมี เป็นต้น มาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัยในการท างาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในขณะท างานในพื้นท่ี
ท่ีมีความเสี่ยงอันตรายจากเหตุต่างๆ 
 
531476 ทักษะการน าเสนอเชิงเทคนิค 1(0-3-3) 
 (Technical Demonstration Skills) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถบอกถึงความส าคัญของการคิดค้นวัสดุ
ใหม่ อธิบายแนวทางการพัฒนาวัสดุใหม่ การประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ๆ  
มูลค่าของนวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาวัสดุใหม่ 
 
531471  หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Metal and Materials Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่และ
ความก้าวหน้าในโลหะและวัสดุข้ันสูง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านโลหะและวัสดุขั้นสูง 
 
531472 หัวข้อศึกษาขั นสูงด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Advanced Topic in Metal and Materials Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ด้านการพัฒนาโลหะและวัสดุขั้นสูง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่เพื่อการพัฒนาโลหะและวัสดุขั้นสูง 
 

531385 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการวิเคราะห์ 
 กระบวนการขึ นรูปโลหะ 3(2-3-7) 
 (Finite Element Method for Metal Forming Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 

 พื้นฐานและขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เช่น การสร้างโมเดลไฟไนต์เอลิเมนต์ 
การสร้างสมการเอลิเมนต์ การประกอบสมการรวมของปัญหา การ
ก าหนดเงื่อนไขขอบเขตของปัญหา เป็นต้น การสร้างโมเดลวัสดุส าหรับ
การจ าลองการขึ้นรูปโลหะ การจ าลองปัญหาทางกลร่วมกับความร้อน 
การจ าลองกระบวนขึ้นรูปโลหะต่อเน่ือง การวิเคราะห์ความเค้นใน
แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ  การตรวจสอบและการใช้ประโยชน์จากผลการ
จ าลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ นักศึกษา
สามารถด าเนินการจ าลองปัญหาการขึ้นรูปโลหะขั้นสูงด้วยโปรแกรมไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ได้ เช่น การจ าลองกระบวนการขึ้นรูปต่อเนื่อง และการ
วิเคราะห์ความเค้นในแม่พิมพ์ นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถตรวจสอบและ
แปรผลการจ าลองได้  
 
531382 การท าแบบจ าลองการหล่อโลหะ 3(2-3-7) 
 (Modeling in Metal Casting) 
วิชาบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 ทบทวนปรากฏการณ์ถ่ายโอนระหว่างการแข็งตัวของโลหะ 
ทบทวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการของการแข็งตัวของ
โลหะ การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ ขั้นตอนการท างานท่ัวไป 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมจ าลองการแข็งตัวของงานหล่อ การใช้
ซอฟต์แวร์จ าลองการหล่อเชิงพาณิชย์และการแปลผล กรณีศึกษาจาก
อุตสาหกรรมและโครงงานกลุ่ม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าแบบจ าลองการหล่อโลหะ สามารถ
สร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมจ าลองการแข็งตัวของ
งานหล่อได้ และสามารถใช้ซอฟต์แวร์จ าลองการหล่อเชิงพาณิชย์ได้ 
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531383 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโลหการ 3(2-3-7) 
 (Computational Methods in Metallurgical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณทาง
เทอร์โมไดนามิกส์หรือเพื่อการวิเคราะห์ทางไฟไนต์อิลิเมนต์ หรือใช้ใน
การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมโลหการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การแก้ปัญหางานทางด้านกระบวนการทางโลหวิทยา 
 
531384 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโลหการ  3(2-3-7) 
   (Computer application for Metallurgical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประยุกต์ใช้ MS Excel ส าหรับงานโรงงานต่างๆ อันประกอบ
ไปด้วย การค านวณพื้นฐานโดยสูตรส าเร็จ  การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสร้างตาราง และแผนภาพ pivot  การแชร์ไฟล์
ท างานร่วมกัน และ การจัดท าเอกสารส าหรับการตรวจประเมินต่างๆ  
การเขียน PLC เบื้องต้น และสร้าง ควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น  การใช้ 
MATLAB เบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ MS Excel กับงานโรงงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น และใช้ 
MATLAB เบื้องต้นเพ่ือการค านวณ 
 
531386 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องด้านการวิเคราะห์ 
 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-7) 
 (Selected Topic in Computational Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหั วข้อ ซ่ึงเป็น ท่ีสนใจเกี่ ยวกับการประยุกต์ ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทางวิศวกรรมได้ 
 
531387 หัวข้อศึกษาขั นสูงด้านการวิเคราะห์ 
 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-7) 
 (Advanced Topic in Computational Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ขึ้นสูงส าหรับ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงส าหรับงานทางวิศวกรรมได้ 
 
531475 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ในงานวิศวกรรมโลหการ 4(4-0-8) 
 (Occupational Health and Safety  
 for Metallurgical Engineering) 
วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม 
ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีว อนามัย ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในงานท่ีเกี่ยวกับเครื่องจักร การสั่นสะเทือน ความดัน แสง 
เสียง ฝุ่น ไฟฟ้า รังสี สารเคมี เป็นต้น มาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัยในการท างาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในขณะท างานในพื้นท่ี
ท่ีมีความเสี่ยงอันตรายจากเหตุต่างๆ 
 
531476 ทักษะการน าเสนอเชิงเทคนิค 1(0-3-3) 
 (Technical Demonstration Skills) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 การน าเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคด้วย กราฟ รูปภาพ แผนภาพ 
ตาราง การใช้โปรแกรมเพื่อจัดท ากราฟและข้อมูลน าเสนอทางเทคนิค 
การใช้โปรแกรมเพื่อเขียนรายงาน การตั้งหัวข้อและการเน้น สารบัญ 
ค าอธิบายรูปและตาราง การต้ังระยะ ภาคผนวก ดรรชนี การอ้างอิง 
และบรรณานุกรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถน าข้อมูลทางเทคนิคมาน าเสนอในรูปแบบ
ของกราฟ รูปภาพ แผนภาพ และตารางท่ีมีความน่าเชื่อถือได้ โดยใช้
โปรแกรมเพื่อเขียนรายงาน นักศึกษาสามารถเขียนรายงานโดยใช้โปรแกรม
ช่วยงานเขียน  
 
531477 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโลหการ 1(0-3-3) 
 (English Writing for Metallurgical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การสื่อสารด้วยการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ภายหลังจบ
การศึกษา เช่น การท างานในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและ
การวิจัย กระบวนการเขียนประกอบด้วยการวางแผน  การร่างงานเขียน 
การทบทวน การตรวจแก้และวิจารณ์งานเขียน โครงสร้างและหลักการ
เขียนรายงานเชิงเทคนิค แนวทางการเขียนรายงาน ฝึกทักษะการเขียน
รายงานเชิงเทคนิค  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถเขียนรายงานสรุปและรายงานเชิงเทคนิค
ท่ีมีความยาวอย่างน้อย 1-2 หน้า และ 15 หน้า ตามล าดับ ท้ังน้ีความ
ยาวหน้ารวมรายละเอียดของตัวอักษร รูปภาพและตารางประกอบ 
นักศึกษาร่วมท างานกลุ่มเพื่อตรวจแก้และวิจารณ์งานเขียน 
 
531478 การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโลหการ 1(0-3-3) 
 (English Communication for Metallurgical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ภายหลังจบการศึกษา 
เช่น การท างานในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและการวิจัย การ
สนทนาในท่ีประชุม การจดบันทึกประชุม การเตรียมน าเสนอข้อมูลเชิง
เทคนิค ฝึกทักษะการสนทนาและน าเสนอเชิงเทคนิค 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถสนทนา จดบันทึกข้อมูลในท่ีประชุมการ
ท างาน และสามารถน าเสนอเชิงเทคนิคโดยการร่วมท างานกลุ่ม 
 

531495 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
ส่ือสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน  
 

531496 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 531495 
เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
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แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
531497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 531496 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้

ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ

ท างานท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
531498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 531497 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 
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 การน าเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคด้วย กราฟ รูปภาพ แผนภาพ 
ตาราง การใช้โปรแกรมเพื่อจัดท ากราฟและข้อมูลน าเสนอทางเทคนิค 
การใช้โปรแกรมเพื่อเขียนรายงาน การตั้งหัวข้อและการเน้น สารบัญ 
ค าอธิบายรูปและตาราง การตั้งระยะ ภาคผนวก ดรรชนี การอ้างอิง 
และบรรณานุกรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถน าข้อมูลทางเทคนิคมาน าเสนอในรูปแบบ
ของกราฟ รูปภาพ แผนภาพ และตารางท่ีมีความน่าเชื่อถือได้ โดยใช้
โปรแกรมเพื่อเขียนรายงาน นักศึกษาสามารถเขียนรายงานโดยใช้โปรแกรม
ช่วยงานเขียน  
 
531477 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโลหการ 1(0-3-3) 
 (English Writing for Metallurgical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การสื่อสารด้วยการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ภายหลังจบ
การศึกษา เช่น การท างานในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและ
การวิจัย กระบวนการเขียนประกอบด้วยการวางแผน  การร่างงานเขียน 
การทบทวน การตรวจแก้และวิจารณ์งานเขียน โครงสร้างและหลักการ
เขียนรายงานเชิงเทคนิค แนวทางการเขียนรายงาน ฝึกทักษะการเขียน
รายงานเชิงเทคนิค  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถเขียนรายงานสรุปและรายงานเชิงเทคนิค
ท่ีมีความยาวอย่างน้อย 1-2 หน้า และ 15 หน้า ตามล าดับ ท้ังน้ีความ
ยาวหน้ารวมรายละเอียดของตัวอักษร รูปภาพและตารางประกอบ 
นักศึกษาร่วมท างานกลุ่มเพื่อตรวจแก้และวิจารณ์งานเขียน 
 
531478 การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโลหการ 1(0-3-3) 
 (English Communication for Metallurgical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ภายหลังจบการศึกษา 
เช่น การท างานในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและการวิจัย การ
สนทนาในท่ีประชุม การจดบันทึกประชุม การเตรียมน าเสนอข้อมูลเชิง
เทคนิค ฝึกทักษะการสนทนาและน าเสนอเชิงเทคนิค 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถสนทนา จดบันทึกข้อมูลในท่ีประชุมการ
ท างาน และสามารถน าเสนอเชิงเทคนิคโดยการร่วมท างานกลุ่ม 
 

531495 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
ส่ือสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน  
 

531496 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 531495 
เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
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แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
531497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 531496 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้

ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ

ท างานท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
531498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 531497 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 
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2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
531499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ 9 หน่วยกิต 
 (Metallurgical Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาหัวข้อโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับโลหวิทยาหรือ
วิชาชีพวิศวกรรมโลหการ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่
แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการบูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่  มีล าดับ
ขั้นตอน ระเบียบวิธีวิจัยในด าเนินโครงการ ประกอบไปด้วย การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล น าเสนอโครงร่างโครงงานวิชาชีพฯ ด าเนินการวิจัย การ
รายงานผลความก้าวหน้า ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ
สอบปากเปล่าโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถบูรณาการหลักความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับ
การลงมือปฏิบัติในโครงงานท่ีเกี่ยวกับโลหวิทยาและวิชาชีพวิศวกรรม
โลหการผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรียนรู้ระเบียบวิธีการ
วิจัย สามารถค้นคว้า ด าเนินการทดลองและน าเสนอผลงานวิจัยได้  
 
532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Environmental Engineering) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนะน าขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมีเน้ือหา
ครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มลภาวะกับ
ผลกระทบต่อสุขอนามัย การรวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย การ
สุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง แหล่ง
น้ าและการผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท การ
รวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ 
2. สามารถอธิบายถึงมลภาวะกับผลกระทบต่อสุขอนามัยได้ 
3. สามารถอธิบายถึงวิธีการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย การจัดการ

ขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิษ
ทางอากาศและเสียง การผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชนเมืองและ
ชุมชนในชนบทได้ 

 
532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1  3(3-0-6) 
 (Environmental Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ  
   102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
 หลัก ท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะทางเคมีและทาง
กายภาพของน้ า วิธีวิเคราะห์ และการน าข้อมูลไปใช้ในภาคปฏิบัติทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ การวิเคราะห์
ตัวอย่าง การแปลผลของการวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการบ าบัดน้ าให้
สะอาด การท าให้เป็นกลาง การตกตะกอนผลึก โคแอกกูเลชัน การแก้
ความกระด้างของน้ า การแลกเปลี่ยนไอออน การกัดกร่อน การดูดซับ 
การเติมคลอรีน    
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของน้ าได้ 
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2. สามารถอธิบายวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง และแปรผลการ
วิเคราะห์ตัวอย่างน้ าได้ 

3. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆได้ 
 
532204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-3) 
 (Environmental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน :  532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1 หรือเรียนควบคู่กัน    
 เน้ือหาเคมีของน้ าท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตประปา เคมีเชิง
ปริมาณ ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ าประปาและน้ าดิบ หลัก
ปฏิบัติส าหรับวิเคราะห์น้ า  วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การแปลผล
วิเคราะห์เพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปน้ี พีเอช ค่าความขุ่น สี สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอ
นินทรีย์ในน้ า คลอรีนตกค้าง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าได้ 
2. สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า

ได ้
3. สามารถแปลผลลักษณะทางกายภาพและเคมีของ

น้ าประปาและน้ าดิบ โดยเฉพาะค่า พีเอช ค่าความขุ่น 
สี สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอนินทรีย์
ในน้ า คลอรีนตกค้างได ้

 
532205  เคมีสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6) 
 (Environmental Chemistry II) 
วิชาบังคับก่อน :  532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1 
 หลักท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของน้ าเสีย วิธีการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลในทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม การเก็บและการรักษาตัวอย่าง การหาปริมาณของแข็ง 
ออกซิเจนละลายน้ า บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส น้ ามันและ
ไขมัน และกรดอินทรีย์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายหลักการทางเคมีของลักษณะสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของน้ าเสียได้   

2. สามารถอธิบายการตรวจวิเคราะห์และการใช้ข้อมูล
ลักษณะน้ าในงานด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การ
หาปริมาณของแข็ง ออกซิเจนละลายน้ า บีโอดี ซีโอดี 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส น้ ามันและไขมัน และกรด
อินทรีย์ได้ 

3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์เบื้องต้นและการ
เก็บและการรักษาตัวอย่างได้ 

 
532206 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2  1(0-3-3) 
 (Environmental Chemistry Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  532205 เคมีส่ิงแวดล้อม 2 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย เพื่อหาพารามิเตอร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ าเสีย เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ต่อไปน้ี คือ ของแข็ง ออกซิเจนละลายในน้ า บีโอดี ซีโอดี 
น้ ามันและไขมัน ทีเคเอ็น แอมโมเนียม ไนเตรท และฟอสฟอรัส  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้านต่าง ๆ 
ต่อไปน้ี 

1. สามารถตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ า
เสีย ได้แก่ ค่าของแข็ง ออกซิเจนละลายในน้ า บีโอดี ซีโอดี 



552 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
531499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ 9 หน่วยกิต 
 (Metallurgical Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาหัวข้อโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับโลหวิทยาหรือ
วิชาชีพวิศวกรรมโลหการ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่
แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการบูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่  มีล าดับ
ขั้นตอน ระเบียบวิธีวิจัยในด าเนินโครงการ ประกอบไปด้วย การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล น าเสนอโครงร่างโครงงานวิชาชีพฯ ด าเนินการวิจัย การ
รายงานผลความก้าวหน้า ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ
สอบปากเปล่าโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถบูรณาการหลักความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับ
การลงมือปฏิบัติในโครงงานท่ีเกี่ยวกับโลหวิทยาและวิชาชีพวิศวกรรม
โลหการผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรียนรู้ระเบียบวิธีการ
วิจัย สามารถค้นคว้า ด าเนินการทดลองและน าเสนอผลงานวิจัยได้  
 
532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Environmental Engineering) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนะน าขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมีเน้ือหา
ครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มลภาวะกับ
ผลกระทบต่อสุขอนามัย การรวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย การ
สุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง แหล่ง
น้ าและการผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท การ
รวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได ้
2. สามารถอธิบายถึงมลภาวะกับผลกระทบต่อสุขอนามัยได้ 
3. สามารถอธิบายถึงวิธีการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย การจัดการ

ขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิษ
ทางอากาศและเสียง การผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชนเมืองและ
ชุมชนในชนบทได้ 

 
532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1  3(3-0-6) 
 (Environmental Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ  
   102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
 หลัก ท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะทางเคมีและทาง
กายภาพของน้ า วิธีวิเคราะห์ และการน าข้อมูลไปใช้ในภาคปฏิบัติทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ การวิเคราะห์
ตัวอย่าง การแปลผลของการวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการบ าบัดน้ าให้
สะอาด การท าให้เป็นกลาง การตกตะกอนผลึก โคแอกกูเลชัน การแก้
ความกระด้างของน้ า การแลกเปลี่ยนไอออน การกัดกร่อน การดูดซับ 
การเติมคลอรีน    
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของน้ าได้ 
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2. สามารถอธิบายวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง และแปรผลการ
วิเคราะห์ตัวอย่างน้ าได้ 

3. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆได้ 
 
532204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-3) 
 (Environmental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน :  532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1 หรือเรียนควบคู่กัน    
 เน้ือหาเคมีของน้ าท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตประปา เคมีเชิง
ปริมาณ ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ าประปาและน้ าดิบ หลัก
ปฏิบัติส าหรับวิเคราะห์น้ า  วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การแปลผล
วิเคราะห์เพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปน้ี พีเอช ค่าความขุ่น สี สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอ
นินทรีย์ในน้ า คลอรีนตกค้าง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าได้ 
2. สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า

ได ้
3. สามารถแปลผลลักษณะทางกายภาพและเคมีของ

น้ าประปาและน้ าดิบ โดยเฉพาะค่า พีเอช ค่าความขุ่น 
สี สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอนินทรีย์
ในน้ า คลอรีนตกค้างได้ 

 
532205  เคมีสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6) 
 (Environmental Chemistry II) 
วิชาบังคับก่อน :  532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1 
 หลักท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของน้ าเสีย วิธีการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลในทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม การเก็บและการรักษาตัวอย่าง การหาปริมาณของแข็ง 
ออกซิเจนละลายน้ า บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส น้ ามันและ
ไขมัน และกรดอินทรีย์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายหลักการทางเคมีของลักษณะสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของน้ าเสียได้   

2. สามารถอธิบายการตรวจวิเคราะห์และการใช้ข้อมูล
ลักษณะน้ าในงานด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การ
หาปริมาณของแข็ง ออกซิเจนละลายน้ า บีโอดี ซีโอดี 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส น้ ามันและไขมัน และกรด
อินทรีย์ได้ 

3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์เบื้องต้นและการ
เก็บและการรักษาตัวอย่างได้ 

 
532206 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2  1(0-3-3) 
 (Environmental Chemistry Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  532205 เคมีส่ิงแวดล้อม 2 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย เพื่อหาพารามิเตอร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ าเสีย เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ต่อไปน้ี คือ ของแข็ง ออกซิเจนละลายในน้ า บีโอดี ซีโอดี 
น้ ามันและไขมัน ทีเคเอ็น แอมโมเนียม ไนเตรท และฟอสฟอรัส  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้านต่าง ๆ 
ต่อไปน้ี 

1. สามารถตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ า
เสีย ได้แก่ ค่าของแข็ง ออกซิเจนละลายในน้ า บีโอดี ซีโอดี 
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น้ ามันและไขมัน ที เคเอ็น แอมโมเนียม ไนเตรท และ
ฟอสฟอรัส เป็นต้น  

2. สามารถแปลผลลักษณะน้ าเสีย และน าข้อมูลไปใช้ในงาน 
     วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

 
532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Environmental Biology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
 การศึกษาโครงสร้างของเซลล์ หลักการของแบคทีเรียวิทยา 
การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์น้ ากับน้ าเสียทางแบคทีเรีย 
ปฏิกิริยาเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายของสารอินทรีย์ การย่อย
สลายสารประกอบอินทรีย์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ แนวความคิด
หลักเกี่ยวกับพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ผลผลิตทางชีวภาพและปัจจัยจ ากัด 
แนวความคิดพื้นฐานของนิเวศวิทยา พลศาสตร์ของประชากรจุลินทรีย์
ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายโครงสร้างของแบคทีเรีย การเก็บ
ตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ลักษณะน้ าทาง
แบคทีเรียได ้

2. สามารถอธิบายหลักการของปฏิกิ ริยาเอนไซม์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอินทรีย์ การย่อยสลาย
สารประกอบอินทรีย์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพได้ 

3. สามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารได้  

4. สามารถอธิบายเก่ียวกับผลผลิตทางชีวภาพ หลักการ
พื้นฐานของนิเวศวิทยา และการน าจุลินทรีย์มาใช้ใน
ระบบบ าบัดน้ าเสียได้ 

 
532208  ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  1(0-3-3) 
 (Environmental Biology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือเรียนควบคู่กัน  

 หลักการการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา เช่น กล้อง
จุลทรรศน์  เทคนิคการศึกษาโครงสร้างของ เซลล์สิ่ งมีชีวิต การ
เพาะเล้ียงจุลินทรีย์ หลักการการตรวจวิเคราะห์น้ าทางชีววิทยา  เช่น 
การตรวจวัดค่า  จ านวนจุลินทรีย์ ท้ังหมดจากจานเพาะเชื้อ , การ
ตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น วิธีเยื่อกรอง การตรวจวัด
อัตราเร็วการย่อยสลายสารอินทรีย์ในการวัดบีโอดี (k) การศึกษาชนิด
ของสิ่งมีชีวิตในระบบบ าบัดน้ าเสีย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน้ า การวัดอัตราผลผลิตทางชีวภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา เช่น กล้อง
จุลทรรศน์  ในการศึกษาโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต
ได ้และสามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้ 

2. สามารถตรวจวิเคราะห์น้ าทางชีววิทยา  เช่น การ
ตรวจวัดค่าจ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมดจากจานเพาะเชื้อ 
การตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น วิธี
เยื่อกรอง  

3. สามารถตรวจวัดอัตราเร็วการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
การวัดบีโอดี (k) และศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

4. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศน้ า และการวัดอัตราผลผลิตทางชีวภาพได้  

 
532209 สถิติส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  (Statistics for Environmental Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสร้าง
กราฟความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ 
การน าสถิติไปใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ

ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 
1. สามารถอธิบายหลักสถิติพื้นฐานท่ีจ าเป็นในงานทางด้าน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
2. สามารถใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ 

สรุป และน าเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

3. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์สถิติได้ 
 

532211  ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Environmental Unit Operations)  
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่างๆ ของระบบ
ผลิตน้ าประปาและบ าบัดน้ าเสีย แบบจ าลองการไหล ปฏิบัติการหน่วย
ขั้นเตรียมการ การปรับสมดุล โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การ
ตกตะกอน การท าให้ลอย การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน 
กระบวนการเมมเบรน การผสมและการถ่ายเทออกซิเจน การจัดการ
ตะกอนของแข็ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบในกระบวนการผลิต
น้ าประปาและบ าบัดน้ าเสีย  

2. สามารถประยุกต์ใช้งานเพื่อแก้ปัญหาส าหรับกระบวนกาผลิต
น้ าประปาและบ าบัดน้ าเสียท่ีมีคุณสมบัติของน้ าดิบและน้ า
เสียท่ีหลากหลายได้ โดยอาศัยกระบวนการต่างๆ เช่น การ

กรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน กระบวนการเมม
เบรน เป็นต้น 

 

532212    ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพื นฐาน  1(0-3-3) 
     (Fundamentals Environmental Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ ศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ปฏิบัติการระบบด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบประปา ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ และการจัดการของเสีย พื้นฐานการค านวณท่ี
จ าเป็นต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเขียนและน าเสนอ
รายงานด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ระบบด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม การ
ใช้ซอฟท์แวร์ท่ีจ าเป็นในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ 
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมท่ีจะศึกษาด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในชั้นปีสูงขึ้นไปได ้

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของงานด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อชุมชนและสังคมได้ 

3. สามารถอธิบายถึงแนวทางการประกอบอาชีพภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาได้ 

4. สามารถเขียนและน าเสนอรายงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
5. สามารถใช้ซอฟท์แวร์ท่ีจ าเป็นในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ

แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์พื้ นฐานในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมได ้
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น้ ามันและไขมัน ที เคเอ็น แอมโมเนียม ไนเตรท และ
ฟอสฟอรัส เป็นต้น  

2. สามารถแปลผลลักษณะน้ าเสีย และน าข้อมูลไปใช้ในงาน 
     วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

 
532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Environmental Biology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
 การศึกษาโครงสร้างของเซลล์ หลักการของแบคทีเรียวิทยา 
การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์น้ ากับน้ าเสียทางแบคทีเรีย 
ปฏิกิริยาเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายของสารอินทรีย์ การย่อย
สลายสารประกอบอินทรีย์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ แนวความคิด
หลักเกี่ยวกับพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ผลผลิตทางชีวภาพและปัจจัยจ ากัด 
แนวความคิดพื้นฐานของนิเวศวิทยา พลศาสตร์ของประชากรจุลินทรีย์
ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายโครงสร้างของแบคทีเรีย การเก็บ
ตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ลักษณะน้ าทาง
แบคทีเรียได ้

2. สามารถอธิบายหลักการของปฏิกิ ริยาเอนไซม์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอินทรีย์ การย่อยสลาย
สารประกอบอินทรีย์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพได้ 

3. สามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารได้  

4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับผลผลิตทางชีวภาพ หลักการ
พื้นฐานของนิเวศวิทยา และการน าจุลินทรีย์มาใช้ใน
ระบบบ าบัดน้ าเสียได ้

 
532208  ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  1(0-3-3) 
 (Environmental Biology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือเรียนควบคู่กัน  

 หลักการการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา เช่น กล้อง
จุลทรรศน์  เทคนิคการศึกษาโครงสร้างของ เซลล์สิ่ งมีชีวิต การ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ หลักการการตรวจวิเคราะห์น้ าทางชีววิทยา  เช่น 
การตรวจวัดค่า  จ านวนจุลินทรีย์ ท้ังหมดจากจานเพาะเชื้อ , การ
ตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น วิธีเยื่อกรอง การตรวจวัด
อัตราเร็วการย่อยสลายสารอินทรีย์ในการวัดบีโอดี (k) การศึกษาชนิด
ของสิ่งมีชีวิตในระบบบ าบัดน้ าเสีย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน้ า การวัดอัตราผลผลิตทางชีวภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา เช่น กล้อง
จุลทรรศน์  ในการศึกษาโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต
ได ้และสามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้ 

2. สามารถตรวจวิเคราะห์น้ าทางชีววิทยา  เช่น การ
ตรวจวัดค่าจ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมดจากจานเพาะเชื้อ 
การตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น วิธี
เยื่อกรอง  

3. สามารถตรวจวัดอัตราเร็วการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
การวัดบีโอดี (k) และศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

4. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศน้ า และการวัดอัตราผลผลิตทางชีวภาพได้  

 
532209 สถิติส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  (Statistics for Environmental Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสร้าง
กราฟความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ 
การน าสถิติไปใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ

ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 
1. สามารถอธิบายหลักสถิติพื้นฐานท่ีจ าเป็นในงานทางด้าน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
2. สามารถใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ 

สรุป และน าเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

3. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์สถิติได้ 
 

532211  ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Environmental Unit Operations)  
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่างๆ ของระบบ
ผลิตน้ าประปาและบ าบัดน้ าเสีย แบบจ าลองการไหล ปฏิบัติการหน่วย
ขั้นเตรียมการ การปรับสมดุล โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การ
ตกตะกอน การท าให้ลอย การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน 
กระบวนการเมมเบรน การผสมและการถ่ายเทออกซิเจน การจัดการ
ตะกอนของแข็ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบในกระบวนการผลิต
น้ าประปาและบ าบัดน้ าเสีย  

2. สามารถประยุกต์ใช้งานเพื่อแก้ปัญหาส าหรับกระบวนกาผลิต
น้ าประปาและบ าบัดน้ าเสียท่ีมีคุณสมบัติของน้ าดิบและน้ า
เสียท่ีหลากหลายได้ โดยอาศัยกระบวนการต่างๆ เช่น การ

กรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน กระบวนการเมม
เบรน เป็นต้น 

 

532212    ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพื นฐาน  1(0-3-3) 
     (Fundamentals Environmental Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ ศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย ปฏิบัติการระบบด้าน
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ระบบประปา ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ และการจัดการของเสีย พื้นฐานการค านวณท่ี
จ าเป็นต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม การเขียนและน าเสนอ
รายงานด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ระบบด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม การ
ใช้ซอฟท์แวร์ท่ีจ าเป็นในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ 
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมท่ีจะศึกษาด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในชั้นปีสูงขึ้นไปได ้

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของงานด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อชุมชนและสังคมได้ 

3. สามารถอธิบายถึงแนวทางการประกอบอาชีพภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาได้ 

4. สามารถเขียนและน าเสนอรายงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
5. สามารถใช้ซอฟท์แวร์ท่ีจ าเป็นในงานวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์พื้ นฐานในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมได ้
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532312 วิศวกรรมการประปา  4(4-0-8) 
  (Water Supply Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1  
   532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ  
                     525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 แหล่งน้ าดิบเพื่อการประปา  หลักเกณฑ์ คุณภาพและ
มาตรฐานของน้ า ความต้องการน้ าใช้ การตกตะกอนผลึกทางเคมี โค
แอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอนทางกายภาพ  การกรอง 
การดูดซับ การแลกเปลี่ยนและการก าจัดไอออน การฆ่าเชื้อโรค การ
ก าจัดสารอินทรีย์และอนินทรีย์ การควบคุมและป้องกันกลิ่นและรสใน
น้ า การลดแร่ธาตุในน้ า การควบคุมระบบผลิตประปา ระบบท่อประปา  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
อธิบายความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมประปา เช่น มาตรฐานน้ าท่ี
เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ าประปาของประเทศไทย ก าลังการผลิต ระบบ
ประปา ระบบแจกจ่ายน้ าประปาได้ 
 
532313 วิศวกรรมน  าเสีย  4(4-0-8) 
 (Wastewater Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  532205 เคมีส่ิงแวดล้อม 2  
   532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ  
   525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ าเสีย การจ าแนกลักษณะ
สมบัติของน้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การสูบระบายน้ าเสีย หน่วย
กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ หน่วยบ าบัดทางกายภาพ ทางเคมี 
และทางชีวภาพ การก าจัดตะกอน ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับท่ี 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียเริ่มตั้งแต่
ข้อบังคับ กฎหมาย เกี่ยวกับน้ าเสียประเภทต่างๆ การ
รวบรวมน้ าเสียด้วยระบบท่อแบบต่างๆ   

2. สามารถชี้แจงรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ 
ส าหรับการรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าสู่ระบบฯ  

3. สามารถประยุกต์ใช้ประเภทของหน่วยบ าบัดน้ าเสีย ให้
เข้ากับลักษณะน้ าเสียท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างตามจุด
ก าเนิด ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ ในแต่ละชุมชนหรืออุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ 

 
532315 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1   1(0-3-3) 
  (Environmental Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านต่าง 
ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี คือ โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การ
ตกตะกอน การกรอง การดูดซับ การแลกเปล่ียนไอออน การย่อยสลาย
แบบไร้อากาศ การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบเอเอส และการเก็บตัวอย่าง
อากาศจากปล่อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 
1. สามารถอธิบายทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้องกับปฏิบัติการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ า  การบ าบัดน้ าเสีย และ
การเก็บตัวอย่างอากาศได้ 

2. สามารถท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงานได้
อย่างเหมาะสม 

 
532321  วิศวกรรมมลพิษอากาศ  4(4-0-8) 
  (Air Pollution Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม  
 ประเภทและแหล่งก าเนิดของมลพิษอากาศ ผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาท่ีเกี่ยวกับมลพิษอากาศและการ
กระจายของมลพิษ แบบจ าลองเพื่อท านายความเข้มข้นของมลพิษ
อากาศ หลักการควบคุมมลพิษอากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส การเก็บ
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และวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ กฎหมาย
และข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษอากาศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้านต่างๆ 
ต่อไปน้ี 

 1. สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอากาศ การ
กระจายของมลพิษอากาศ ทฤษฎีและการใช้งานแบบจ าลอง
คุณภาพอากาศ การควบคุมมลพิษอากาศในเชิงวิศวกรรม การ
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 2. สามารถท าการค านวณในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
 
532322  วิศวกรรมมูลฝอย   4(4-0-8) 
 (Solid Waste Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   
 การวิเคราะห์แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และ
ลักษณะของขยะมูลฝอย กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ผลของ
ขยะต่อสิ่งแวดล้อม การเกิดมูลฝอย การจัดการขยะท่ีแหล่งก าเนิด การ
เก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การแยกขยะและการแปรสภาพ
ขยะทางกายภาพ การแปรสภาพขยะทางเคมี (การเผาไหม้) การแปร
สภาพขยะทางชีวภาพ (การหมักปุ๋ย) การก าจัดขยะโดยการฝังกลบแบบ
สุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
ระบบการจัดการขยะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปน้ี 

1.   สามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ 
และลักษณะของขยะมูลฝอยได้ 

2.   สามารถอธิบายเกี่ ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ ท่ี
เกี่ยวข้องในการก าจัดมูลฝอยได้ 

3.   สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการขยะท่ีแหล่งก าเนิด การ
เก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การแยกขยะและ
การแปรสภาพขยะทางกายภาพ การแปรสภาพขยะทาง
เคมี (การเผาไหม้) การแปรสภาพขยะทางชีวภาพ (การ
หมักปุ๋ย) การก าจัดขยะโดยการฝังกลบแบบสุขาภิบาล การ

ลดปริมาณขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบ
การจัดการขยะได้ 

 
532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร  4(4-0-8) 
 (Building Sanitation) 
วิชาบั งคับก่อน  : 525204 กลศาสตร์ของไหล  1  และ 532312 
วิศวกรรมการประปา 
 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคาร กฎหมาย
และข้อบังคับ ระบบท่อจ่ายน้ าร้อน ระบบท่อจ่ายน้ าเย็น ระบบระบาย
สิ่งปฏิกูล ระบบท่อระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ า
ในบริเวณพื้นท่ีตั้งอาคาร การบ าบัดน้ าเสียและการจัดการขยะมูลฝอย
อาคาร  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลต่างๆ ท่ีมี
ภายในอาคาร โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้  

2. สามารถออกแบบระบบสุขาภิบาลต่างๆ เช่น ระบบท่อ
น้ าร้อน ระบบท่อน้ าเย็น ระบบระบายสิ่งปฏิกูล ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ าฝนในบริเวณท่ีตั้งอาคาร 
การบ าบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยอาคารได้ 

 
532324 การออกแบบและควบคุมระบบประปาและน  าเสีย 4(4-0-8) 
  (Design and Operation of Water and Wastewater 
   Treatment Plants) 
วิชาบั งคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา และ 532313 
วิศวกรรมน้ าเสีย 
 บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
น้ าประปาและระบบบ าบัดน้ าเสีย การออกแบบหน่วยกระบวนการใน
ระบบประปาและระบบบ าบัดน้ าเสีย การออกแบบหน่วยสนับสนุนอื่นๆ 
การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ าประปา การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ า
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532312 วิศวกรรมการประปา  4(4-0-8) 
  (Water Supply Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1  
   532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ  
                     525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 แหล่งน้ าดิบเพื่อการประปา  หลักเกณฑ์ คุณภาพและ
มาตรฐานของน้ า ความต้องการน้ าใช้ การตกตะกอนผลึกทางเคมี โค
แอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอนทางกายภาพ  การกรอง 
การดูดซับ การแลกเปลี่ยนและการก าจัดไอออน การฆ่าเชื้อโรค การ
ก าจัดสารอินทรีย์และอนินทรีย์ การควบคุมและป้องกันกล่ินและรสใน
น้ า การลดแร่ธาตุในน้ า การควบคุมระบบผลิตประปา ระบบท่อประปา  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
อธิบายความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมประปา เช่น มาตรฐานน้ าท่ี
เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ าประปาของประเทศไทย ก าลังการผลิต ระบบ
ประปา ระบบแจกจ่ายน้ าประปาได้ 
 
532313 วิศวกรรมน  าเสีย  4(4-0-8) 
 (Wastewater Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  532205 เคมีส่ิงแวดล้อม 2  
   532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ  
   525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ าเสีย การจ าแนกลักษณะ
สมบัติของน้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การสูบระบายน้ าเสีย หน่วย
กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ หน่วยบ าบัดทางกายภาพ ทางเคมี 
และทางชีวภาพ การก าจัดตะกอน ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับท่ี 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียเริ่มตั้งแต่
ข้อบังคับ กฎหมาย เกี่ยวกับน้ าเสียประเภทต่างๆ การ
รวบรวมน้ าเสียด้วยระบบท่อแบบต่างๆ   

2. สามารถชี้แจงรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ 
ส าหรับการรวบรวมน้ าเสียก่อนเข้าสู่ระบบฯ  

3. สามารถประยุกต์ใช้ประเภทของหน่วยบ าบัดน้ าเสีย ให้
เข้ากับลักษณะน้ าเสียท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างตามจุด
ก าเนิด ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ ในแต่ละชุมชนหรืออุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ 

 
532315 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1   1(0-3-3) 
  (Environmental Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านต่าง 
ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี คือ โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การ
ตกตะกอน การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน การย่อยสลาย
แบบไร้อากาศ การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบเอเอส และการเก็บตัวอย่าง
อากาศจากปล่อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 
1. สามารถอธิบายทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้องกับปฏิบัติการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ า  การบ าบัดน้ าเสีย และ
การเก็บตัวอย่างอากาศได้ 

2. สามารถท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงานได้
อย่างเหมาะสม 

 
532321  วิศวกรรมมลพิษอากาศ  4(4-0-8) 
  (Air Pollution Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม  
 ประเภทและแหล่งก าเนิดของมลพิษอากาศ ผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาท่ีเกี่ยวกับมลพิษอากาศและการ
กระจายของมลพิษ แบบจ าลองเพื่อท านายความเข้มข้นของมลพิษ
อากาศ หลักการควบคุมมลพิษอากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส การเก็บ
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และวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ กฎหมาย
และข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษอากาศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้านต่างๆ 
ต่อไปน้ี 

 1. สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอากาศ การ
กระจายของมลพิษอากาศ ทฤษฎีและการใช้งานแบบจ าลอง
คุณภาพอากาศ การควบคุมมลพิษอากาศในเชิงวิศวกรรม การ
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 2. สามารถท าการค านวณในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
 
532322  วิศวกรรมมูลฝอย   4(4-0-8) 
 (Solid Waste Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   
 การวิเคราะห์แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และ
ลักษณะของขยะมูลฝอย กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ผลของ
ขยะต่อสิ่งแวดล้อม การเกิดมูลฝอย การจัดการขยะท่ีแหล่งก าเนิด การ
เก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การแยกขยะและการแปรสภาพ
ขยะทางกายภาพ การแปรสภาพขยะทางเคมี (การเผาไหม้) การแปร
สภาพขยะทางชีวภาพ (การหมักปุ๋ย) การก าจัดขยะโดยการฝังกลบแบบ
สุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
ระบบการจัดการขยะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่างๆ ต่อไปน้ี 

1.   สามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ 
และลักษณะของขยะมูลฝอยได้ 

2.   สามารถอธิบายเกี่ ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ ท่ี
เกี่ยวข้องในการก าจัดมูลฝอยได้ 

3.   สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการขยะท่ีแหล่งก าเนิด การ
เก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การแยกขยะและ
การแปรสภาพขยะทางกายภาพ การแปรสภาพขยะทาง
เคมี (การเผาไหม้) การแปรสภาพขยะทางชีวภาพ (การ
หมักปุ๋ย) การก าจัดขยะโดยการฝังกลบแบบสุขาภิบาล การ

ลดปริมาณขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบ
การจัดการขยะได้ 

 
532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร  4(4-0-8) 
 (Building Sanitation) 
วิชาบั งคับก่อน  : 525204 กลศาสตร์ของไหล  1  และ 532312 
วิศวกรรมการประปา 
 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคาร กฎหมาย
และข้อบังคับ ระบบท่อจ่ายน้ าร้อน ระบบท่อจ่ายน้ าเย็น ระบบระบาย
สิ่งปฏิกูล ระบบท่อระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ า
ในบริเวณพื้นท่ีตั้งอาคาร การบ าบัดน้ าเสียและการจัดการขยะมูลฝอย
อาคาร  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลต่างๆ ท่ีมี
ภายในอาคาร โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้  

2. สามารถออกแบบระบบสุขาภิบาลต่างๆ เช่น ระบบท่อ
น้ าร้อน ระบบท่อน้ าเย็น ระบบระบายสิ่งปฏิกูล ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ าฝนในบริเวณท่ีตั้งอาคาร 
การบ าบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยอาคารได้ 

 
532324 การออกแบบและควบคุมระบบประปาและน  าเสีย 4(4-0-8) 
  (Design and Operation of Water and Wastewater 
   Treatment Plants) 
วิชาบั งคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา และ 532313 
วิศวกรรมน้ าเสีย 
 บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
น้ าประปาและระบบบ าบัดน้ าเสีย การออกแบบหน่วยกระบวนการใน
ระบบประปาและระบบบ าบัดน้ าเสีย การออกแบบหน่วยสนับสนุนอื่นๆ 
การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ าประปา การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ า
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เสีย การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา การ
จัดท าแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบ แผนการจัดการระบบประปา
และระบบจัดการน้ าเสีย การควบคุมระบบประปา การควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายบทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและ
ควบคุมระบบน้ าประปาและระบบบ าบัดน้ าเสียได้  

2. สามารถอธิบายขั้นตอนและเกณฑ์ที่ส าคัญในการ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบน้ าประปาและ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย และหน่วยสนับสนุนอื่นๆ ได้ 

3. สามารถอธิบายถึงการจัดท าเอกสารประกอบการ
ออกแบบรายละเอียดของระบบทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อการก่อสร้างได้  

4. สามารถอธิบายขั้นตอนและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
ระบบน้ าประปาและระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีมีปัญหาได้ 

 
532325 การจัดการน  าเสียอุตสาหกรรม              4(4-0-8) 
  (Industrial Wastewater Management) 
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 
 กระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรมและลักษณะของน้ า
เสี ย  กฎหมายและกฎระ เบี ยบ ท่ี เกี่ ย วข้ อง การจัดการน้ าเสี ย
อุตสาหกรรม การน ากลับและใช้ประโยชน์ใหม่ กระบวนการหน่วย
บ าบัด การด าเนินงานและค่าใช้จ่าย  แนวทางการบ าบัดน้ าเสีย
อุตสาหกรรม โครงการศึกษาท่ีมอบหมายในชั้นเรียน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรมได้ 

2. สามารถอธิบายถึงการน ากลับและใช้ประโยชน์ใหม่ 
การด าเนินงานและค่าใช้จ่าย แนวทางการบ าบัดน้ า
เสียอุตสาหกรรมได้ 

3. สามารถเลือกกระบวนการหน่วยบ าบัดน้ าเสียท่ี
เหมาะสมในการก าจัดมลสารท่ีปนเปื้อนในน้ าเสีย
อุตสาหกรรมได้ 

4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาโครงการ
ศึกษาท่ีมอบหมายในชั้นเรียนได้ 

 
532333  วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม             4(4-0-8) 
 (Environmental Health Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 ห ลั ก ก า ร ท า งด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
สภาพแวดล้อมของชุมชนและอาชีวอนามัย มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ  การประยุกต์ ใช้หลักการทาง
วิศวกรรมในการป้องกันทางด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย 
และแนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉิน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายหลักการทางด้านวิศวกรรมอนามัย
ส่ิงแวดล้อม สภาพแวดล้อมของชุมชน อาชีวอนามัย 
และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ 

2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย  การประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ และหลักการท าแนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉินได้ 
ในการป้องกันทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 

 
532421 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2  1(0-3-3) 
 (Environmental Engineering Laboratory II) 
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วิชาบังคับก่อน : 532315 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านต่าง 
ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี คือ การเก็บตัวอย่างอากาศและเสียงใน
บรรยากาศ  การวิเคราะห์และแปรสภาพมูลฝอย การศึกษาการท างาน
ของจุลินทรีย์ การบ าบัดทางกายภาพ-เคมี การวัดอัตราไหล และการใช้
งานแบบจ าลองด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านอากาศและเสียง มูลฝอย น้ า
เสีย การวัดอัตราไหลได้  

2. สามารถท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียน
รายงานได้อย่างเหมาะสม 

 
532422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
  (Environmental Impact Assessment) 
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ และ 532333 
วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น
เครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ 
การจัดขอบเขตของงาน การกลั่นกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดรูปแบบของรายงาน แบบจ าลองในการท านายผลกระทบ กรณีศึกษา
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงกระบวนในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 

2. สามารถอธิบายขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม 
และผลกระทบทางสุขภาพได้ 

3. สามารถอธิบายถึงการใช้เครื่องมือและแบบจ าลองทาง
สิ่งแวดล้อมในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ 

4. สามารถจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้ 

 
532423  การจัดการของเสียอันตราย  4(4-0-8) 
 (Hazardous Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ  
   532322 วิศวกรรมมูลฝอย 
 ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายและ
พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การ
จัดเก็บและการขนส่ง กระบวนการบ าบัด การเผา การปรับเสถียร และ
การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน และการฟื้นฟูพ้ืนท่ีปนเปื้อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ 
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถจ าแนกประเภทของของเสียอันตรายได้  
2. สามารถประเมินความเสี่ยงจากของเสียอันตรายได้  
3. สามารถอธิบายการจัดเก็บและการขนส่ง กระบวนการ

บ าบัด การเผา การปรับเสถียร และการหล่อก้อน การ
ก าจัดบนดิน และการฟื้นฟูพื้นท่ีปนเปื้อนซ่ึงของเสีย
อันตรายได้ 
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เสีย การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา การ
จัดท าแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบ แผนการจัดการระบบประปา
และระบบจัดการน้ าเสีย การควบคุมระบบประปา การควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายบทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและ
ควบคุมระบบน้ าประปาและระบบบ าบัดน้ าเสียได้  

2. สามารถอธิบายขั้นตอนและเกณฑ์ที่ส าคัญในการ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบน้ าประปาและ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย และหน่วยสนับสนุนอื่นๆ ได้ 

3. สามารถอธิบายถึงการจัดท าเอกสารประกอบการ
ออกแบบรายละเอียดของระบบทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อการก่อสร้างได้  

4. สามารถอธิบายขั้นตอนและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
ระบบน้ าประปาและระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีมีปัญหาได้ 

 
532325 การจัดการน  าเสียอุตสาหกรรม              4(4-0-8) 
  (Industrial Wastewater Management) 
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 
 กระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรมและลักษณะของน้ า
เสี ย  กฎหมายและกฎระ เบี ยบ ท่ี เกี่ ย วข้ อง การจัดการน้ าเสี ย
อุตสาหกรรม การน ากลับและใช้ประโยชน์ใหม่ กระบวนการหน่วย
บ าบัด การด าเนินงานและค่าใช้จ่าย  แนวทางการบ าบัดน้ าเสีย
อุตสาหกรรม โครงการศึกษาท่ีมอบหมายในชั้นเรียน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรมได้ 

2. สามารถอธิบายถึงการน ากลับและใช้ประโยชน์ใหม่ 
การด าเนินงานและค่าใช้จ่าย แนวทางการบ าบัดน้ า
เสียอุตสาหกรรมได้ 

3. สามารถเลือกกระบวนการหน่วยบ าบัดน้ าเสียท่ี
เหมาะสมในการก าจัดมลสารท่ีปนเปื้อนในน้ าเสีย
อุตสาหกรรมได้ 

4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาโครงการ
ศึกษาท่ีมอบหมายในชั้นเรียนได้ 

 
532333  วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม             4(4-0-8) 
 (Environmental Health Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 ห ลั ก ก า ร ท า งด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
สภาพแวดล้อมของชุมชนและอาชีวอนามัย มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ  การประยุกต์ ใช้หลักการทาง
วิศวกรรมในการป้องกันทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
และแนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉิน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายหลักการทางด้านวิศวกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมของชุมชน อาชีวอนามัย 
และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ 

2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย  การประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ และหลักการท าแนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉินได้ 
ในการป้องกันทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 

 
532421 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2  1(0-3-3) 
 (Environmental Engineering Laboratory II) 
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วิชาบังคับก่อน : 532315 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านต่าง 
ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี คือ การเก็บตัวอย่างอากาศและเสียงใน
บรรยากาศ  การวิเคราะห์และแปรสภาพมูลฝอย การศึกษาการท างาน
ของจุลินทรีย์ การบ าบัดทางกายภาพ-เคมี การวัดอัตราไหล และการใช้
งานแบบจ าลองด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านอากาศและเสียง มูลฝอย น้ า
เสีย การวัดอัตราไหลได้  

2. สามารถท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียน
รายงานได้อย่างเหมาะสม 

 
532422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
  (Environmental Impact Assessment) 
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ และ 532333 
วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น
เครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ 
การจัดขอบเขตของงาน การกลั่นกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดรูปแบบของรายงาน แบบจ าลองในการท านายผลกระทบ กรณีศึกษา
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงกระบวนในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 

2. สามารถอธิบายขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม 
และผลกระทบทางสุขภาพได้ 

3. สามารถอธิบายถึงการใช้เครื่องมือและแบบจ าลองทาง
สิ่งแวดล้อมในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ 

4. สามารถจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้ 

 
532423  การจัดการของเสียอันตราย  4(4-0-8) 
 (Hazardous Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ  
   532322 วิศวกรรมมูลฝอย 
 ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายและ
พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การ
จัดเก็บและการขนส่ง กระบวนการบ าบัด การเผา การปรับเสถียร และ
การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน และการฟื้นฟูพ้ืนท่ีปนเปื้อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ 
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถจ าแนกประเภทของของเสียอันตรายได้  
2. สามารถประเมินความเสี่ยงจากของเสียอันตรายได้  
3. สามารถอธิบายการจัดเก็บและการขนส่ง กระบวนการ

บ าบัด การเผา การปรับเสถียร และการหล่อก้อน การ
ก าจัดบนดิน และการฟื้นฟูพื้นท่ีปนเปื้อนซ่ึงของเสีย
อันตรายได้ 
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532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1(1-0-2) 
 (Pre-Environmental Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
การวางแผนวิจัย การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการ
น าเสนอข้อเสนอ การเขียนรายงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย และ
การจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1.   สามารถอธิบายแนวทางในการท าโครงงานทางวิศวกรรม
สิง่แวดล้อมได้ 

2.   สามารถทบทวนเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล 
และการจัดเตรียมข้อเสนอโครงงานได้ 

3.   สามารถท างานเป็นกลุ่มโดยมีทักษะการท างานเป็นทีม 
 
532481 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(0-9-9) 
 (Environmental Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : 532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
โดยความเห็นชอบของสาขา 
 นัก ศึกษาท าโครงงานจากปัญหาท่ี น่ าสนใจและเป็ น
ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงงาน การวัดผลท าโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
สอบซ่ึงจะพิจารณาจากคุณภาพของโครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ 
และรายงานการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถท าโครงงานจากปัญหาท่ีน่าสนใจทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

2. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท่ีน ามาใช้ในการ
ท าโครงงานท่ีเลือกได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถปฏิบัติงาน จัดท ารายงาน และน าเสนอ
รายงาน 

4. สามารถท างานเป็นกลุ่มโดยมีทักษะการท างานเป็นทีม 
 
532431 การควบคุมเสียงและความส่ันสะเทือน  4(4-0-8) 
  (Noise and Vibration Control) 
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   
 หลักการด้านคลื่นเสียงและการสั่นสะเทือน เครื่องมือและ
การตรวจวัด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม กฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนใน
อาคาร วัสดุดูดกั้นเสียงและการใช้งาน   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการด้านคลื่นเสียงและ
การสั่นสะเทือน เครื่องมือและการตรวจวัด ผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ 

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง การควบคุมเสียงและความส่ันสะเทือนใน
อาคาร วัสดุดูดกั้นเสียงและการใช้งานได ้  

 
532432 การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม   4(4-0-8) 
 (Industrial Pollution Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 การป้องกันมลพิษและการใช้ประโยชน์ของหลักการป้องกัน
มลพิษในอุตสาหกรรม วิธีการในการเข้าถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
ภาคอุตสาหกรรม วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตท่ีค านึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด การประเมินความ
คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ การประเมินวงจรชีวิตทางส่ิงแวดล้อม การ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม กรณีศึกษาการใช้หลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม
ต่างๆ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ

ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 
1. สามารถอธิบายถึงบทบาทและความจ าเป็นของการ

ป้องกันมลพิษในภาคอุตสาหกรรม 
2. สามารถอธิบายถึงหลักการป้องกันมลพิษและการใช้

ประโยชน์ของหลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม 
รวมถึงหลักการในการอื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกันได้ 

3. สามารถอธิบายถึงขั้นตอนของการป้องกันมลพิษใน
อุตสาหกรรมได ้

4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 

 
532433 การบริหารการผลิตและคุณภาพส าหรับ 4(4-0-8) 
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
  (Production and Quality Management for 
   Environmental Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 การบริหารงานผลิตในเชิงกลยุทธ การวิเคราะห์ระบบและ
เทคนิคในการจัดการงานผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ใช้งบประมาณส าหรับการตัดสินใจและการบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงานต่างๆ การบริหารงานคุณภาพ และแนวความคิดพื้นฐานการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงการวิเคราะห์ระบบและเทคนิคใน
การจัดการงานผลิตได้ 

2. สามารถอธิบายถึงการบริหารงานคุณภาพ การใช้
งบประมาณส าหรับการตัดสินใจและการบูรณาการ
ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ได้ 

3. สามารถอธิบายถึงแนวความคิดพื้นฐานการผลิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
 

532434 การควบคุมมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 
 (Industrial Air Pollution Control) 
วิชาบังคับก่อน  :  532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ 
 กฎหมายมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเผา
ไหม้ ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์ควบคุม
ฝุ่นละอองและแก๊ส การตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษอากาศ การ
ควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างจากปล่อง บัญชีรายการ
การปล่อยมลพิษอากาศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายสาระส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายมลพิษ
อากาศจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเผาไหม้ ระบบ
ระบายอากาศในอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์
ควบคุมฝุ่นละอองและแก๊ส การตรวจสอบระบบ
ควบ คุ ม ม ล พิ ษ อ าก าศ  ก า รค วบ คุ ม ก ลิ่ น จ าก
อุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างจากปล่อง และบัญชี
รายการการปล่อยมลพิษอากาศ 

2. สามารถท าการค านวณที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
 
532435 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม   4(4-0-8)                               
          (Industrial Environmental Management System) 
วิชาบังคับก่อน  :  532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมโดยการ
จัดการ  หน่วยงานมาตรฐานระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีบริการ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการและมาตรฐานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับประเทศ อาทิเช่น ISO มอก. ROHS 
WEEE CFP การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมท่ีเป็นส่วนสมัครใจ 
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 
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532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1(1-0-2) 
 (Pre-Environmental Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
การวางแผนวิจัย การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการ
น าเสนอข้อเสนอ การเขียนรายงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย และ
การจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1.   สามารถอธิบายแนวทางในการท าโครงงานทางวิศวกรรม
สิง่แวดล้อมได้ 

2.   สามารถทบทวนเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล 
และการจัดเตรียมข้อเสนอโครงงานได้ 

3.   สามารถท างานเป็นกลุ่มโดยมีทักษะการท างานเป็นทีม 
 
532481 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(0-9-9) 
 (Environmental Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : 532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ
โดยความเห็นชอบของสาขา 
 นัก ศึกษาท าโครงงานจากปัญหาท่ี น่ าสนใจและเป็ น
ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงงาน การวัดผลท าโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
สอบซ่ึงจะพิจารณาจากคุณภาพของโครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ 
และรายงานการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถท าโครงงานจากปัญหาท่ีน่าสนใจทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

2. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท่ีน ามาใช้ในการ
ท าโครงงานท่ีเลือกได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถปฏิบัติงาน จัดท ารายงาน และน าเสนอ
รายงาน 

4. สามารถท างานเป็นกลุ่มโดยมีทักษะการท างานเป็นทีม 
 
532431 การควบคุมเสียงและความส่ันสะเทือน  4(4-0-8) 
  (Noise and Vibration Control) 
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   
 หลักการด้านคลื่นเสียงและการสั่นสะเทือน เครื่องมือและ
การตรวจวัด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนใน
อาคาร วัสดุดูดกั้นเสียงและการใช้งาน   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการด้านคลื่นเสียงและ
การสั่นสะเทือน เครื่องมือและการตรวจวัด ผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ 

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนใน
อาคาร วัสดุดูดกั้นเสียงและการใช้งานได ้  

 
532432 การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม   4(4-0-8) 
 (Industrial Pollution Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 การป้องกันมลพิษและการใช้ประโยชน์ของหลักการป้องกัน
มลพิษในอุตสาหกรรม วิธีการในการเข้าถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
ภาคอุตสาหกรรม วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตท่ีค านึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด การประเมินความ
คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ การประเมินวงจรชีวิตทางสิ่งแวดล้อม การ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม กรณีศึกษาการใช้หลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม
ต่างๆ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ

ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 
1. สามารถอธิบายถึงบทบาทและความจ าเป็นของการ

ป้องกันมลพิษในภาคอุตสาหกรรม 
2. สามารถอธิบายถึงหลักการป้องกันมลพิษและการใช้

ประโยชน์ของหลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม 
รวมถึงหลักการในการอื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกันได้ 

3. สามารถอธิบายถึงขั้นตอนของการป้องกันมลพิษใน
อุตสาหกรรมได ้

4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 

 
532433 การบริหารการผลิตและคุณภาพส าหรับ 4(4-0-8) 
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
  (Production and Quality Management for 
   Environmental Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 การบริหารงานผลิตในเชิงกลยุทธ การวิเคราะห์ระบบและ
เทคนิคในการจัดการงานผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ใช้งบประมาณส าหรับการตัดสินใจและการบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงานต่างๆ การบริหารงานคุณภาพ และแนวความคิดพื้นฐานการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงการวิเคราะห์ระบบและเทคนิคใน
การจัดการงานผลิตได้ 

2. สามารถอธิบายถึงการบริหารงานคุณภาพ การใช้
งบประมาณส าหรับการตัดสินใจและการบูรณาการ
ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ได้ 

3. สามารถอธิบายถึงแนวความคิดพื้นฐานการผลิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
 

532434 การควบคุมมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 
 (Industrial Air Pollution Control) 
วิชาบังคับก่อน  :  532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ 
 กฎหมายมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเผา
ไหม้ ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์ควบคุม
ฝุ่นละอองและแก๊ส การตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษอากาศ การ
ควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างจากปล่อง บัญชีรายการ
การปล่อยมลพิษอากาศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายสาระส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายมลพิษ
อากาศจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเผาไหม้ ระบบ
ระบายอากาศในอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์
ควบคุมฝุ่นละอองและแก๊ส การตรวจสอบระบบ
ควบ คุ ม ม ล พิ ษ อ าก าศ  ก า รค วบ คุ ม ก ลิ่ น จ าก
อุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างจากปล่อง และบัญชี
รายการการปล่อยมลพิษอากาศ 

2. สามารถท าการค านวณที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
 
532435 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม   4(4-0-8)                               
          (Industrial Environmental Management System) 
วิชาบังคับก่อน  :  532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมโดยการ
จัดการ  หน่วยงานมาตรฐานระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีบริการ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการและมาตรฐานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับประเทศ อาทิเช่น ISO มอก. ROHS 
WEEE CFP การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมท่ีเป็นส่วนสมัครใจ 
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 
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1. สามารถอธิบายถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมได้ 

2. สามารถอธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
มาตรฐานระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีบริการด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการและมาตรฐานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับประเทศได้ 

 
532440 การบ าบัดโดยดิน  4(4-0-8)                         
 (Land Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียโดยใช้กระบวนการธรรมชาติในการ
บ าบัดน้ าเสียหลายประเภท ได้แก่ การบ าบัดน้ าเสียแบบกระจายบนดิน 
แบบอัตราไหลช้า ระบบไหลซึมเร็ว ระบบไหลนอง ระบบบ่อคงตัว และ
ระบบพื้นท่ีชุ่มน้ าประดิษฐ์  กลไกการบ าบัดท่ีเกิดจากการท างานร่วมกัน 
ระหว่าง จุลินทรีย์ ดิน และพืช  ปัจจัยจ ากัดในการออกแบบระบบ การ
เลือกพื้นท่ีท่ีใช้ในการบ าบัด  การฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ี   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ าเสียโดยใช้ประ
บวนการธรรมชาติในการบ าบัดน้ าเสียหลายประเภทได้ 

2. สามารถจ าแนกประเภทระบบบ าบัดน้ าเสียโดยดินได้ 
3. สามารถอธิบายกลไกการท างานของระบบบ าบัด และ

ข้อจ ากัดในการออกแบบระบบ ตลอดจนสามารถบอก
ถึงแนวทางในการเลือกพื้นท่ีและการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ี
ระบบบ าบัดได้ 

 
532441 การจัดการคุณภาพน  า  4(4-0-8) 
 (Water Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
 มลภาวะทางน้ าจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
แหล่งอื่นท้ังท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแบบมีต าแหน่งแน่นอนและไม่มีต าแหน่ง
แน่นอน กระบวนการทางธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มลภาวะทางน้ าและคุณภาพน้ า การเฝ้าระวังคุณภาพน้ า ภาระของเสีย
และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับล าน้ า ทะเลสาบ และแหล่งน้ า

อื่น  สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์ส าหรับกราฟออกซิเจนละลายน้ า การ
พัฒนากฎหมาย นโยบายและมาตรฐานส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า   
ประเด็นด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบ ายถึ งความส า คัญ ขอ งก าร ศึกษ า
แบบจ าลองคุณภาพน้ าและการใช้ประโยชน์ของ
แบบจ าลองคุณภาพน้ าในการวางแผนจัดการสภาพ
มลภาวะทางน้ าได ้

2. สามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลองอย่างง่ายในการวาง
แผนการจัดการสภาพมลภาวะทางน้ าได้ 

 
532442 การบ าบัดน  าขั นสูง  4(4-0-8) 
 (Advanced Water Treatment)    
วิชาบังคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา 
 หลักการของผลิตน้ าขั้นสูง การตรวจสอบประสิทธิภาพและ
การควบคุมระบบผลิตน้ า ประกอบด้วย ระบบก าจัดก๊าซท่ีละลายน้ า 
การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแยกด้วยเมมเบรน ระบบผลิตน้ า
บริสุทธิ์สูง การก าจัดสารอินทรีย์  ระบบบ าบัดและการป้องกันสาร
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรค การป้องกันตะกรันและการกัด
กร่อน ระบบบ าบัดทางเคมีส าหรับหอระบายความร้อนและหม้อไอน้ า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงระบบก าจัดก๊าซท่ีละลายน้ า การ
แลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแยกด้วยเมมเบรน 
ระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์สูง การก าจัดสารอินทรีย์ได้ 

2. สามารถอธิบายถึงระบบบ าบัดและการป้องกันสาร
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรค การป้องกัน
ตะกรันและการกัดกร่อนได้ 

3. สามารถอธิบายถึงระบบบ าบัดทางเคมีส าหรับหอ
ระบายความร้อนและหม้อไอน้ าได้ 

 
532443 การบริหารงานก่อสร้างส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน : 532324 การออกแบบและควบคุมระบบประปาและน้ าเสีย 
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   อุตสาหกรรมการก่อสร้างส าหรับกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย หลักการในการจัดการ โครงสร้างของงาน
ก่อสร้าง สัญญาและการประมูล แผนและการควบคุมเครื่องมือ 
การศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์กระแสเงินสด กฎหมายและ
ข้อบังคับในงานก่อสร้าง การก่อให้เกิดให้เกิดมลพิษและค่ามาตรฐาน 
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การเงินและการบัญชี การระงับข้อพิพาท 
การเริ่มด าเนินงานและเดินระบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการโครงสร้างของ
งานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อม สัญญาและการประมูล 
แผนและการควบคุมเครื่องมือ การศึกษาความเหมาะสม 
การวิเคราะห์กระแสเงินสดได้ 

2. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในงาน 
 ก่อสร้างได้ 
3. สามารถอธิบายถึงการก่อให้เกิดให้เกิดมลพิษและค่า 
 มาตรฐาน ความปลอดภัยในงานก่อสร้างได้  

 
532450 พลังงานและสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Energy and Environment) 
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ 
 สถานภาพของการพัฒนาแหล่งพลังงานต่างๆ เทคโนโลยี
ของการจัดหาแหล่งพลังงานและรูปแบบการบริโภคและใช้พลังงาน 
พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานจาก
ของเสีย และอื่นๆ  นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การเผาไหม้
และการเกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การใช้พลังงานแต่ละประเภทในแต่ละขั้นตอนและแต่ละวงจรชีวิต การ
เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคมจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานในรูปต่างๆ   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดและการ
ใช้พลังงานท่ีส าคัญ  พลังงานหมุนเวียน พลังงาน
ทางเลือก  
 

2. สามารถอธิบายถึงการจัดการมลพิษท่ีเกิดจากการใช้ 
 และผลิตพลังงานได้ 
3. สามารถอธิบายถึงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้ในงาน 
 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ 
 

532451 เทคโนโลยีอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Green Building Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม และ 532323 สุขาภิบาล
ภายในอาคาร 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบท่ียั่งยืนและอาคาร
เพื่ อสิ่ งแวดล้อม หลัก เกณฑ์ และข้อก าหนดส าหรับอาคารเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม การเลือกสถานท่ีตั้ งและการออกแบบภูมิทัศน์ การ
ออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง การใช้น้ าและการหมุนเวียน
น้ าใช้ภายในอาคาร เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอาคาร การประเมิน
ด้านเศรษฐศาสตร์อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบท่ียั่งยืนและ 
 อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้  
2. สามารถอธิบายหลักเกณฑ์และข้อก าหนดส าหรับ 
 อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ 
3. สามารถเลือกสถานท่ีตั้งและการออกแบบภูมิทัศน์ 
 ส าหรับอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ 
4. สามารถออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง 
 ส าหรับอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ 
5. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้น้ าและการหมุนเวียนน้ า

ใช้ภายในอาคาร เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอาคาร 
การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ 
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1. สามารถอธิบายถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมได้ 

2. สามารถอธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
มาตรฐานระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีบริการด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการและมาตรฐานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับประเทศได้ 

 
532440 การบ าบัดโดยดิน  4(4-0-8)                         
 (Land Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียโดยใช้กระบวนการธรรมชาติในการ
บ าบัดน้ าเสียหลายประเภท ได้แก่ การบ าบัดน้ าเสียแบบกระจายบนดิน 
แบบอัตราไหลช้า ระบบไหลซึมเร็ว ระบบไหลนอง ระบบบ่อคงตัว และ
ระบบพื้นท่ีชุ่มน้ าประดิษฐ์  กลไกการบ าบัดท่ีเกิดจากการท างานร่วมกัน 
ระหว่าง จุลินทรีย์ ดิน และพืช  ปัจจัยจ ากัดในการออกแบบระบบ การ
เลือกพื้นท่ีท่ีใช้ในการบ าบัด  การฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ี   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ าเสียโดยใช้ประ
บวนการธรรมชาติในการบ าบัดน้ าเสียหลายประเภทได้ 

2. สามารถจ าแนกประเภทระบบบ าบัดน้ าเสียโดยดินได้ 
3. สามารถอธิบายกลไกการท างานของระบบบ าบัด และ

ข้อจ ากัดในการออกแบบระบบ ตลอดจนสามารถบอก
ถึงแนวทางในการเลือกพื้นท่ีและการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ี
ระบบบ าบัดได้ 

 
532441 การจัดการคุณภาพน  า  4(4-0-8) 
 (Water Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
 มลภาวะทางน้ าจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
แหล่งอื่นท้ังท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแบบมีต าแหน่งแน่นอนและไม่มีต าแหน่ง
แน่นอน กระบวนการทางธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มลภาวะทางน้ าและคุณภาพน้ า การเฝ้าระวังคุณภาพน้ า ภาระของเสีย
และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับล าน้ า ทะเลสาบ และแหล่งน้ า

อื่น  สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์ส าหรับกราฟออกซิเจนละลายน้ า การ
พัฒนากฎหมาย นโยบายและมาตรฐานส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า   
ประเด็นด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบ ายถึ งความส า คัญ ขอ งก าร ศึกษ า
แบบจ าลองคุณภาพน้ าและการใช้ประโยชน์ของ
แบบจ าลองคุณภาพน้ าในการวางแผนจัดการสภาพ
มลภาวะทางน้ าได ้

2. สามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลองอย่างง่ายในการวาง
แผนการจัดการสภาพมลภาวะทางน้ าได้ 

 
532442 การบ าบัดน  าขั นสูง  4(4-0-8) 
 (Advanced Water Treatment)    
วิชาบังคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา 
 หลักการของผลิตน้ าขั้นสูง การตรวจสอบประสิทธิภาพและ
การควบคุมระบบผลิตน้ า ประกอบด้วย ระบบก าจัดก๊าซท่ีละลายน้ า 
การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแยกด้วยเมมเบรน ระบบผลิตน้ า
บริสุทธิ์สูง การก าจัดสารอินทรีย์  ระบบบ าบัดและการป้องกันสาร
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรค การป้องกันตะกรันและการกัด
กร่อน ระบบบ าบัดทางเคมีส าหรับหอระบายความร้อนและหม้อไอน้ า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงระบบก าจัดก๊าซท่ีละลายน้ า การ
แลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแยกด้วยเมมเบรน 
ระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์สูง การก าจัดสารอินทรีย์ได้ 

2. สามารถอธิบายถึงระบบบ าบัดและการป้องกันสาร
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรค การป้องกัน
ตะกรันและการกัดกร่อนได้ 

3. สามารถอธิบายถึงระบบบ าบัดทางเคมีส าหรับหอ
ระบายความร้อนและหม้อไอน้ าได้ 

 
532443 การบริหารงานก่อสร้างส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน : 532324 การออกแบบและควบคุมระบบประปาและน้ าเสีย 
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   อุตสาหกรรมการก่อสร้างส าหรับกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย หลักการในการจัดการ โครงสร้างของงาน
ก่อสร้าง สัญญาและการประมูล แผนและการควบคุมเครื่องมือ 
การศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์กระแสเงินสด กฎหมายและ
ข้อบังคับในงานก่อสร้าง การก่อให้เกิดให้เกิดมลพิษและค่ามาตรฐาน 
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การเงินและการบัญชี การระงับข้อพิพาท 
การเริ่มด าเนินงานและเดินระบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการโครงสร้างของ
งานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อม สัญญาและการประมูล 
แผนและการควบคุมเครื่องมือ การศึกษาความเหมาะสม 
การวิเคราะห์กระแสเงินสดได้ 

2. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในงาน 
 ก่อสร้างได้ 
3. สามารถอธิบายถึงการก่อให้เกิดให้เกิดมลพิษและค่า 
 มาตรฐาน ความปลอดภัยในงานก่อสร้างได้  

 
532450 พลังงานและสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Energy and Environment) 
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ 
 สถานภาพของการพัฒนาแหล่งพลังงานต่างๆ เทคโนโลยี
ของการจัดหาแหล่งพลังงานและรูปแบบการบริโภคและใช้พลังงาน 
พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานจาก
ของเสีย และอื่นๆ  นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การเผาไหม้
และการเกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การใช้พลังงานแต่ละประเภทในแต่ละขั้นตอนและแต่ละวงจรชีวิต การ
เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคมจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานในรูปต่างๆ   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดและการ
ใช้พลังงานท่ีส าคัญ  พลังงานหมุนเวียน พลังงาน
ทางเลือก  
 

2. สามารถอธิบายถึงการจัดการมลพิษท่ีเกิดจากการใช้ 
 และผลิตพลังงานได้ 
3. สามารถอธิบายถึงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้ในงาน 
 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ 
 

532451 เทคโนโลยีอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Green Building Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม และ 532323 สุขาภิบาล
ภายในอาคาร 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบท่ียั่งยืนและอาคาร
เพื่ อสิ่ งแวดล้อม หลัก เกณฑ์ และข้อก าหนดส าหรับอาคารเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม การเลือกสถานท่ีตั้ งและการออกแบบภูมิทัศน์ การ
ออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง การใช้น้ าและการหมุนเวียน
น้ าใช้ภายในอาคาร เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอาคาร การประเมิน
ด้านเศรษฐศาสตร์อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบท่ียั่งยืนและ 
 อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้  
2. สามารถอธิบายหลักเกณฑ์และข้อก าหนดส าหรับ 
 อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ 
3. สามารถเลือกสถานท่ีตั้งและการออกแบบภูมิทัศน์ 
 ส าหรับอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ 
4. สามารถออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง 
 ส าหรับอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ 
5. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้น้ าและการหมุนเวียนน้ า

ใช้ภายในอาคาร เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอาคาร 
การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ 
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532452  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคาร์บอนฟุตพริ นท์ 4(4-0-8) 
 (Climate Change and Carbon Footprint) 
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ  
 ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก แหล่งก าเนิดและแหล่งดักก๊าซเรือนกระจก การประเมิน
เทคโนโลยีทางเลือกส าหรับการลดผลกระทบ เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
พลังงานทางเลือกและพลังงานท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ การประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ การประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต ข้อก าหนดการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายสาระส าคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบ หลักการและข้อก าหนดในการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ และ
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยหลักการประเมินวัฏ
จักรชีวิตได้ 

2. สามารถท าการค านวณที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
 
532453  กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 สิ่งแวดล้อม  
  (Laws and Economics for Environmental  
  Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 หลักการเบื้องต้นนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 
หลักการมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อก าหนดในจัดเตรียม
การศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย 
และความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย 
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้ องต้น มูลค่าเทียบเท่าและ
ความสัมพันธ์ของเวลาและค่าของเงิน การค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เปรียบเทียบทางเลือกในการลงทุนโดยการใช้อัตราผลตอบแทนภายใน

และอัตราผลก าไรต่อต้นทุน การคิดค่าเส่ือมราคาและภาษี การหา
จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้ เศรษฐศาสตร์ใน
โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงมาตรการและสนธิสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 
 กับด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกได้ 
2. สามารถอธิบายถึงกฎหมายท่ีข้องกับการควบคุมดูแล

ระบบการจัดการมลพิษในภาคอุตสาหกรรมส าหรับ
สถานประกอบการได้ 

3. สามารถประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมใน
การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการ
ลงทุนทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

 
532471  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Special Studies in Environmental Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษา ค้นคว้า ในเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใน
ความสนใจ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเนื้อหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 
 สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในความสนใจได้ 
2.  สามารถหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใน
ความสนใจได้ 

3.   สามารถก าหนดแนวทางจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง 
 ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในความสนใจได้ 

 
532495 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
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 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นัก ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ หลักการ 
แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานใน
สถานประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนอ
งาน และการเขียนรายงานวิชาการ 

4.  นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การปรับตัวสู่สังคมการท างาน 

 
532496 สหกิจศึกษา 1     8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 532495 เตรียมสหกิจศึกษา 532312 วิศวกรรมการ
ประปา 532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 532322 วิศวกรรมมูลฝอย 532325 
การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม และ532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
532497  สหกิจศึกษา 2  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  :  532496 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
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532452  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคาร์บอนฟุตพริ นท์ 4(4-0-8) 
 (Climate Change and Carbon Footprint) 
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ  
 ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก แหล่งก าเนิดและแหล่งดักก๊าซเรือนกระจก การประเมิน
เทคโนโลยีทางเลือกส าหรับการลดผลกระทบ เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
พลังงานทางเลือกและพลังงานท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ การประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ การประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต ข้อก าหนดการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายสาระส าคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบ หลักการและข้อก าหนดในการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ และ
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยหลักการประเมินวัฏ
จักรชีวิตได ้

2. สามารถท าการค านวณที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
 
532453  กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 สิ่งแวดล้อม  
  (Laws and Economics for Environmental  
  Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 หลักการเบื้องต้นนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 
หลักการมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม และข้อก าหนดในจัดเตรียม
การศึกษาผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม นโยบายและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย 
และความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย 
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้ องต้น มูลค่าเทียบเท่าและ
ความสัมพันธ์ของเวลาและค่าของเงิน การค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เปรียบเทียบทางเลือกในการลงทุนโดยการใช้อัตราผลตอบแทนภายใน

และอัตราผลก าไรต่อต้นทุน การคิดค่าเสื่อมราคาและภาษี การหา
จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้ เศรษฐศาสตร์ใน
โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายถึงมาตรการและสนธิสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 
 กับด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกได้ 
2. สามารถอธิบายถึงกฎหมายท่ีข้องกับการควบคุมดูแล

ระบบการจัดการมลพิษในภาคอุตสาหกรรมส าหรับ
สถานประกอบการได้ 

3. สามารถประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมใน
การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการ
ลงทุนทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

 
532471  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
 (Special Studies in Environmental Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษา ค้นคว้า ในเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใน
ความสนใจ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถอธิบายเนื้อหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 
 สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในความสนใจได้ 
2.  สามารถหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใน
ความสนใจได้ 

3.   สามารถก าหนดแนวทางจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง 
 ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในความสนใจได้ 

 
532495 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
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 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจในตนเอง การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นัก ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ หลักการ 
แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานใน
สถานประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนอ
งาน และการเขียนรายงานวิชาการ 

4.  นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การปรับตัวสู่สังคมการท างาน 

 
532496 สหกิจศึกษา 1     8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 532495 เตรียมสหกิจศึกษา 532312 วิศวกรรมการ
ประปา 532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 532322 วิศวกรรมมูลฝอย 532325 
การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม และ532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
532497  สหกิจศึกษา 2  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  :  532496 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
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3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
532498 สหกิจศึกษา 3             8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน  :  532497 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทาง
วิศวกรรมไปใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่าง
เหมาะสมคุ้มค่าการลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 

5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
532499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     9 หน่วยกิต 
 (Environmental Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถท าโครงงานจากปัญหาท่ีน่าสนใจทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

2. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท่ีน ามาใช้ในการ
ท าโครงงานท่ีเลือกได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถปฏิบัติงาน จัดท ารายงาน และน าเสนอ
รายงาน 

 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ย
และค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ
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ลงทุนแบบต่างๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม เช่น การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากหักภาษีเงินได้ 
 
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 4(4-0-8) 
 (Statistics for Industrial Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การประยุกต์หลักสถิติเพื่อใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 
ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 
533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Work Study) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการเคลื่อนท่ีและเวลา แนวปฏิบัติ
และวิธีด าเนินการของหลักการการประหยัดการเคลื่อนท่ีและการ
ประยุกต์ใช้ การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิการ
ด าเนินงาน แผนผังคน-เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนท่ีเชิงอนุภาค 
การศึกษาเวลา การสุ่มงาน การประเมินอัตราการท างาน ระบบข้อมูล
มาตรฐาน ระบบเวลาท่ีพิจารณาก าหนดไว้ ค่าจ้างจูงใจ และการใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 
533261 กรรมวิธีการผลิต 4(4-0-8) 
 (Manufacturing Processes) 
วชิาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต เช่น การแปรรูป
ชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การเชื่อมโลหะ การหล่อโลหะและการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน กรรมวิธีการ
ผลิตท่ีใช้กับวัสดุประเภทต่างๆ หลักการเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการ
ผลิตการใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง 
CNC EDM Wire cut การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1(0-3-0) 
 (Manufacturing Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิตหรือเรียนควบคู่ 
 ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุง
คุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้างผลิตภัณฑ์พื้นฐานฝึกหัดการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC EDM Wire cut 
 
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั นพื นฐาน 1(0-3-0)  

(Fundamental of Industrial Engineering Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ  
  533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการหาเวลามาตรฐาน การใช้
นาฬิกาจับเวลา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการวิเคราะห์การ
ท างาน การศึกษาการท างาน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบ 
การเขียนโปรแกรมสั่งการท างานเครื่องซีเอ็นซี ฝึกปฏิบัติการการใช้
เครื่องมือวัดละเอียด 
 
533264 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั นสูง 1(0-3-0) 
 (Advanced Industrial Engineering Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน 
 พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้
เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดความดันอุณหภูมิ ความเครียด การ
ทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การ
ทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของไหล การวัดแรง
กระแทกของไหล การไหลในท่อ เป็นต้น 
 
533301 การวิจัยด าเนินงาน 1  4(4-0-8) 
 (Operations Research I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 วิธีการการวิจัยการด าเนินการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมอุตสาหการโดยมุ่ งเน้นการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง แบบจ าลองการขนส่ง การจัดการ
โครงงานทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย แบบจ าลองท่ีใช้แก้ปัญหาพัสดุคง
คลังและแบบจ าลองที่ใช้ในการตัดสินใจ 
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3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
532498 สหกิจศึกษา 3             8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน  :  532497 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทาง
วิศวกรรมไปใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่าง
เหมาะสมคุ้มค่าการลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ี
การท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 

5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
532499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     9 หน่วยกิต 
 (Environmental Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. สามารถท าโครงงานจากปัญหาท่ีน่าสนใจทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

2. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท่ีน ามาใช้ในการ
ท าโครงงานท่ีเลือกได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถปฏิบัติงาน จัดท ารายงาน และน าเสนอ
รายงาน 

 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ย
และค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ

567 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

ลงทุนแบบต่างๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม เช่น การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากหักภาษีเงินได้ 
 
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 4(4-0-8) 
 (Statistics for Industrial Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การประยุกต์หลักสถิติเพื่อใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 
ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 
533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Work Study) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการเคลื่อนท่ีและเวลา แนวปฏิบัติ
และวิธีด าเนินการของหลักการการประหยัดการเคลื่อนท่ีและการ
ประยุกต์ใช้ การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิการ
ด าเนินงาน แผนผังคน-เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนท่ีเชิงอนุภาค 
การศึกษาเวลา การสุ่มงาน การประเมินอัตราการท างาน ระบบข้อมูล
มาตรฐาน ระบบเวลาท่ีพิจารณาก าหนดไว้ ค่าจ้างจูงใจ และการใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 
533261 กรรมวิธีการผลิต 4(4-0-8) 
 (Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต เช่น การแปรรูป
ชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การเชื่อมโลหะ การหล่อโลหะและการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน กรรมวิธีการ
ผลิตท่ีใช้กับวัสดุประเภทต่างๆ หลักการเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการ
ผลิตการใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง 
CNC EDM Wire cut การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1(0-3-0) 
 (Manufacturing Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิตหรือเรียนควบคู่ 
 ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุง
คุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้างผลิตภัณฑ์พื้นฐานฝึกหัดการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC EDM Wire cut 
 
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั นพื นฐาน 1(0-3-0)  

(Fundamental of Industrial Engineering Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ  
  533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการหาเวลามาตรฐาน การใช้
นาฬิกาจับเวลา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการวิเคราะห์การ
ท างาน การศึกษาการท างาน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบ 
การเขียนโปรแกรมส่ังการท างานเคร่ืองซีเอ็นซี ฝึกปฏิบัติการการใช้
เครื่องมือวัดละเอียด 
 
533264 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั นสูง 1(0-3-0) 
 (Advanced Industrial Engineering Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน 
 พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้
เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดความดันอุณหภูมิ ความเครียด การ
ทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การ
ทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของไหล การวัดแรง
กระแทกของไหล การไหลในท่อ เป็นต้น 
 
533301 การวิจัยด าเนินงาน 1  4(4-0-8) 
 (Operations Research I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 วิธีการการวิจัยการด าเนินการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมอุตสาหการโดยมุ่ งเน้นการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง แบบจ าลองการขนส่ง การจัดการ
โครงงานทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย แบบจ าลองท่ีใช้แก้ปัญหาพัสดุคง
คลังและแบบจ าลองที่ใช้ในการตัดสินใจ 
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533302 การวิจัยการด าเนินงาน 2  4(4-0-8) 
 (Operations Research II) 
วิชาบังคับก่อน : 533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการวิจัยการด าเนินงาน 1 โดยการ
ประยุกต์ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีคงคลัง  มาร์คอฟเชน และหัวข้อขั้น
สูงทางโปรแกรมเชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง 
 
533303 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Mathematical Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ศึ กษ าขั้ น ตอ นและ เทค นิ ค ในก ารสร้ า งตั วแบบท าง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาด้านต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา  การ
ก าหนดนัยท่ัวไป  การตรวจสอบ นัยท่ัวไป  การสรุปเป็นตัวแบบ การ
แปลความหมายของค าตอบเน้ือหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเมตริกซ์  ระบบสมการเชิงเส้น ก าหนดการเชิงเส้น วิธีการซิม
เพล็กซ์  คณิตศาสตร์การเงิน  คณิตศาสตร์ประกันภัย 
533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 4(4-0-8) 
 (Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีส าคัญของระบบการผลิต เทคนิค
การพยากรณ์ความต้องการโดยวิธีการทางด้านสถิติการจัดการวัสดุคง
คลังการวางแผนการผลิตการจัดการส่วนประกอบท่ีส าคัญของระบบการ
ผลิตโดยค านึงการท่ีได้มาซ่ึงต้นทุนการผลิตท่ีต่ าและผลก าไรการจัดตาราง
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 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 
 ศึกษาข้อมูลพื้ นฐาน ท่ีน ามาใช้ ในการออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคและโรงงานอุตสาหกรรม  แผนผังการจัดวางเครื่องจักรท่ี
มีอยู่ ท่ัวไปและวิธีการใหม่ๆ การวิเคราะห์วิธีการขนถ่ายวัสดุ การ
ค านวณพื้นท่ีใช้งาน เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
เครื่องจักรอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุท่ีเก็บวัสดุอัตโนมัติลักษณะ
ปัญหาทางด้านการวางผังโรงงานท าเลท่ีตั้งโรงงาน การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ กฎหมายท่ีข้องกับการออกแบบโรงงาน เช่น กฎหมายผัง
เมือง และ พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม การทัศนศึกษาในโรงงาน
อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ การท ารายงานจากทัศนศึกษาเพื่อวิเคราะห์
ตามหลักทฤษฎีประเภทของผังของหน่วยงานบริการและสนับสนุน 
 
533324 การบริหารงานซ่อมบ ารุง 4(4-0-8) 
 (Maintenance Management) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหลักการของการซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันการ
ซ่อมบ ารุงแบบทวีผล การศึกษาสาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การจัดองค์กรของงานซ่อมบ ารุง การวางแผนและ
การควบคุมกิจกรรมการซ่อมบ ารุง การจัดการวัสดุและอะไหล่ ความ
เชื่อถือได้อัตราการเสียของเครื่องจักรในเชิงสถิติการวัดและประเมินผล
สมรรถนะของการซ่อมบ ารุงระบบการจัดการการบ ารุงรักษาด้วย
คอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ความสามารถในการบ ารุงรักษาและใช้งานได้ 
การหล่อลื่น เทคโนโลยีการเฝ้าระวังสภาพ การจัดองค์กร บุคลากร และ
ทรัพยากรในการบ ารุงรักษา การจัดการวัฏจักรชีวิต การท ารายงานการ
บ ารุงรักษาและตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก  การพัฒนาระบบการซ่อมบ ารุง 
 
533325 พื นฐานการจัดก าหนดการ 4(4-0-8) 
 (Fundamental of Scheduling) 
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 ศึกษาพ้ืนฐานการจัดก าหนดการเบื้องต้น การจัดก าหนดการใน
พื้นท่ีผลิต การจัดก าหนดการเครื่องจักรเดี่ยว การจัดก าหนดการ
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เครื่องจักรขนานและการจัดล าดับรุ่น การจัดตารางระบบผลิตแบบไหล
เลื่อน และการจัดตารางระบบผลิตแบบตามงาน 
 
533326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการห่วงโซ่ 4(4-0-8) 
 อุปทาน  

(Information Technology for Supply Chain 
Management) 

วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน อาทิเช่น การวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ การบริหาร
จัดการวัตถุดิบและวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิตระบบสารสนเทศใน
เครือข่ายโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้ 
 
533327 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 4(4-0-8) 
 (Inventory and Warehouse Management)  
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
 แนวทางส าหรับการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง และ โอกาส บทบาทของคลังสินค้าในห่วงโซ่
อุปทาน การออกแบบคลังสินค้าและการเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผัง
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การไหลของแผนวัสดุ ตัวแบบจ าลอง
สถานการณ์ส าหรับการวิเคราะห์และการออกแบบเครือข่ายคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า การพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ท่ี
เกี่ยวข้องบทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส าหรับการการ
จายสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ การออกแบบชั้นวาง
สินค้า การจัดการระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์ของคลังสินค้า การ
จัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่งกับกิจกรรมใน
คลังสินค้า กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
533328 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 4(4-0-8)  
 (Logistics and Supply Chain Management)  
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 หลักการของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  
ความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีเกี่ยวกับระบบ
เศรษฐศาสตร์และองค์กรบทบาทของโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในห่วงโซ่
อุปทานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ การ

วางแผนโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานความส าคัญของการบริการลูกค้า 
การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การจัดซ้ือ ในการ
ด าเนินการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน แนวโน้มของโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานท่ัวโลก 
 
533329 การขนส่งและการกระจาย 4(4-0-8) 
 (Transportation and Distribution)  
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบขนส่ง การขนส่งทางบก ทางอากาศ 
ทางน้ า การพยากรณ์ความต้องการในการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัย
หลากหลายต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่นของ
การไหลของการจราจร การตัดสินใจส าหรับการเดินทางท่ีความ
เหมาะสมท่ีสุด ตัวแบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับการศึกษาพฤติกรรม
ของระบบขนส่ง การวางแผนส าหรับการพัฒนาระบบและเส้นทางการ
ขนส่ง กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
533330 การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Material handling Systems Design) 
วิชาบังคับก่อน : 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
 หลักการของการออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ การ
วิเคราะห์ปัญญาและการเลือกวิธีการในการเคลื่อนย้าย การออกแบบ
สายพานล าเลียง สายพานล าเลียงถาด สายพานล าเลียงแบบไหล
ต่อเน่ือง ลิฟต์ล าเลียงถัง สายพานล าเลียงแบบสกรู สายพานล าเลียง
แบบถาดสั่น สายพานล าเลียงแบบกระเช้า สายพานล าเลียงแบบลูกกลิ้ง 
และสายพานล าเลียงนิวเมติกส์ 
 
533341 การควบคุมคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Quality Control) 
วชิาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ต้นทุนคุณภาพ หลักสถิติเบื้องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ 
กระบวนการผลิตและแผนภูมิควบคุม แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน 
แผนภูมิเชิงคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการผลิต ความคลาด
เคลื่อน การชักตัวอย่างตรวจสอบ ความเชื่อถือ ได้ การบริหารงาน
ควบคุมคุณภาพ 
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533302 การวิจัยการด าเนินงาน 2  4(4-0-8) 
 (Operations Research II) 
วิชาบังคับก่อน : 533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการวิจัยการด าเนินงาน 1 โดยการ
ประยุกต์ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีคงคลัง  มาร์คอฟเชน และหัวข้อขั้น
สูงทางโปรแกรมเชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง 
 
533303 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Mathematical Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ศึ กษ าขั้ น ตอ นและ เทค นิ ค ในก ารสร้ า งตั วแบบท าง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาด้านต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา  การ
ก าหนดนัยท่ัวไป  การตรวจสอบ นัยท่ัวไป  การสรุปเป็นตัวแบบ การ
แปลความหมายของค าตอบเน้ือหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเมตริกซ์  ระบบสมการเชิงเส้น ก าหนดการเชิงเส้น วิธีการซิม
เพล็กซ์  คณิตศาสตร์การเงิน  คณิตศาสตร์ประกันภัย 
533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 4(4-0-8) 
 (Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีส าคัญของระบบการผลิต เทคนิค
การพยากรณ์ความต้องการโดยวิธีการทางด้านสถิติการจัดการวัสดุคง
คลังการวางแผนการผลิตการจัดการส่วนประกอบท่ีส าคัญของระบบการ
ผลิตโดยค านึงการท่ีได้มาซ่ึงต้นทุนการผลิตท่ีต่ าและผลก าไรการจัดตาราง
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 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 
 ศึกษาข้อมูลพื้ นฐาน ท่ีน ามาใช้ ในการออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคและโรงงานอุตสาหกรรม  แผนผังการจัดวางเครื่องจักรท่ี
มีอยู่ ท่ัวไปและวิธีการใหม่ๆ การวิเคราะห์วิธีการขนถ่ายวัสดุ การ
ค านวณพื้นท่ีใช้งาน เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
เครื่องจักรอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุท่ีเก็บวัสดุอัตโนมัติลักษณะ
ปัญหาทางด้านการวางผังโรงงานท าเลท่ีตั้งโรงงาน การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ กฎหมายท่ีข้องกับการออกแบบโรงงาน เช่น กฎหมายผัง
เมือง และ พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม การทัศนศึกษาในโรงงาน
อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ การท ารายงานจากทัศนศึกษาเพื่อวิเคราะห์
ตามหลักทฤษฎีประเภทของผังของหน่วยงานบริการและสนับสนุน 
 
533324 การบริหารงานซ่อมบ ารุง 4(4-0-8) 
 (Maintenance Management) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหลักการของการซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันการ
ซ่อมบ ารุงแบบทวีผล การศึกษาสาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การจัดองค์กรของงานซ่อมบ ารุง การวางแผนและ
การควบคุมกิจกรรมการซ่อมบ ารุง การจัดการวัสดุและอะไหล่ ความ
เชื่อถือได้อัตราการเสียของเครื่องจักรในเชิงสถิติการวัดและประเมินผล
สมรรถนะของการซ่อมบ ารุงระบบการจัดการการบ ารุงรักษาด้วย
คอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ความสามารถในการบ ารุงรักษาและใช้งานได้ 
การหล่อลื่น เทคโนโลยีการเฝ้าระวังสภาพ การจัดองค์กร บุคลากร และ
ทรัพยากรในการบ ารุงรักษา การจัดการวัฏจักรชีวิต การท ารายงานการ
บ ารุงรักษาและตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก  การพัฒนาระบบการซ่อมบ ารุง 
 
533325 พื นฐานการจัดก าหนดการ 4(4-0-8) 
 (Fundamental of Scheduling) 
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 ศึกษาพ้ืนฐานการจัดก าหนดการเบื้องต้น การจัดก าหนดการใน
พื้นท่ีผลิต การจัดก าหนดการเครื่องจักรเดี่ยว การจัดก าหนดการ
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เครื่องจักรขนานและการจัดล าดับรุ่น การจัดตารางระบบผลิตแบบไหล
เลื่อน และการจัดตารางระบบผลิตแบบตามงาน 
 
533326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการห่วงโซ่ 4(4-0-8) 
 อุปทาน  

(Information Technology for Supply Chain 
Management) 

วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน อาทิเช่น การวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ การบริหาร
จัดการวัตถุดิบและวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิตระบบสารสนเทศใน
เครือข่ายโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้ 
 
533327 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 4(4-0-8) 
 (Inventory and Warehouse Management)  
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
 แนวทางส าหรับการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง และ โอกาส บทบาทของคลังสินค้าในห่วงโซ่
อุปทาน การออกแบบคลังสินค้าและการเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผัง
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การไหลของแผนวัสดุ ตัวแบบจ าลอง
สถานการณ์ส าหรับการวิเคราะห์และการออกแบบเครือข่ายคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า การพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ท่ี
เกี่ยวข้องบทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส าหรับการการ
จายสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ การออกแบบชั้นวาง
สินค้า การจัดการระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์ของคลังสินค้า การ
จัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่งกับกิจกรรมใน
คลังสินค้า กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
533328 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 4(4-0-8)  
 (Logistics and Supply Chain Management)  
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 หลักการของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  
ความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีเกี่ยวกับระบบ
เศรษฐศาสตร์และองค์กรบทบาทของโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในห่วงโซ่
อุปทานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ การ

วางแผนโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานความส าคัญของการบริการลูกค้า 
การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การจัดซ้ือ ในการ
ด าเนินการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน แนวโน้มของโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานท่ัวโลก 
 
533329 การขนส่งและการกระจาย 4(4-0-8) 
 (Transportation and Distribution)  
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบขนส่ง การขนส่งทางบก ทางอากาศ 
ทางน้ า การพยากรณ์ความต้องการในการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัย
หลากหลายต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่นของ
การไหลของการจราจร การตัดสินใจส าหรับการเดินทางท่ีความ
เหมาะสมท่ีสุด ตัวแบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับการศึกษาพฤติกรรม
ของระบบขนส่ง การวางแผนส าหรับการพัฒนาระบบและเส้นทางการ
ขนส่ง กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
533330 การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Material handling Systems Design) 
วิชาบังคับก่อน : 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
 หลักการของการออกแบบระบบการเคล่ือนย้ายวัสดุ การ
วิเคราะห์ปัญญาและการเลือกวิธีการในการเคล่ือนย้าย การออกแบบ
สายพานล าเลียง สายพานล าเลียงถาด สายพานล าเลียงแบบไหล
ต่อเน่ือง ลิฟต์ล าเลียงถัง สายพานล าเลียงแบบสกรู สายพานล าเลียง
แบบถาดสั่น สายพานล าเลียงแบบกระเช้า สายพานล าเลียงแบบลูกกลิ้ง 
และสายพานล าเลียงนิวเมติกส์ 
 
533341 การควบคุมคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ต้นทุนคุณภาพ หลักสถิติเบื้องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ 
กระบวนการผลิตและแผนภูมิควบคุม แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน 
แผนภูมิเชิงคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการผลิต ความคลาด
เคลื่อน การชักตัวอย่างตรวจสอบ ความเชื่อถือ ได้ การบริหารงาน
ควบคุมคุณภาพ 
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533342 การประกันคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Quality Assurance) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การจัดการคุณภาพเชิงรวม ระบบการจัดการคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประกันคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ
รวมท้ังซิกส์ซิกม่า  เครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการออกแบบเพื่อคุณภาพ 
 
533343 การจ าลองระบบและการประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Simulation Systems and Applications)  
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 สร้างแบบจ าลองระบบอุตสาหกรรมและการบริการท่ีไม่
ต่อเน่ือง ครอบคลุมถึงการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษา
แบบจ าลองต่างๆสร้างแบบจ าลองจากระบบอุตสาหกรรมและการ
บริการ และศึกษาการใช้แบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์หาค าตอบท่ีเหมาะสม 
 
533344 ระบบคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 และบริการสมัยใหม่ 
 (Quality System for Modern Industrial and Services) 
วิชาบังคับก่อน : 533342 การประกันคุณภาพ 
 เรียนรู้ระบบคุณภาพและมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม 
มาตรฐานความปลอดภัย 
 
533345 เครื่องมือคุณภาพส าหรับการเพิ่มผลผลิต 4(4-0-8) 
 (Quality Tools for Productivity Improvement) 
วิชาบังคับก่อน : 533341การควบคุมคุณภาพ 
 ศึกษาทฤษฎีขั้นสูงเพ่ิมเติมจากรายวิชาการควบคุมคุณภาพ 
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ ในการ
เพิ่มผลผลิต 
 

533346 การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์ 4(4-0-8) 
 (Regression Analysis and Forecasting) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบตัวแปรเดี่ยว การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัวแปร เทคนิคการพยากรณ์  รวมท้ัง
แบบจ าลองพื้นฐาน แบบจ าลองอนุกรมเวลา และเทคนิคการท าให้ราบเรียบ 
 
533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 4(3-3-6) 
 (Industrial Control and Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 

ศึกษาระบบการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
หลักการท างานของอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์การท างานชนิดต่างๆ 
การควบคุมระบบนิวแมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ การเขียน
โปรแกรมพีแอลซีเบื้องต้น 
 
533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต 4(3-3-6) 
 (Manufacturing Process Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 
  533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 ศึกษาทฤษฎีของการตัดโลหะ วัสดุท่ีใช้ท าเครื่องมือตัดโลหะ 
รูปร่าง ลักษณะของเครื่องมือตัดโลหะ ชนิดและประโยชน์ของของเหลว
ส าหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบหลักการท างาน และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต การค านวณต่างๆ 
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การค านวณเวลาในการท างานของเครื่องมือ
กล ศึกษาการขึ้นรูปโลหะ 
 
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Computer Integrated Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 
  533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 ศึกษาเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการผลิต อาทิเช่น การออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต และรวมถึงการน าเอาอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 
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533364 พื นฐานการออกแบบส าหรับการผลิต 4(3-3-6) 
 (Introduction to Design for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 
  533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 เทคนิคและวิธีก ารขั้ นพื้ นฐาน  ส าหรับการออกแบบ
กระบวนการผลิตให้มีต้นทุนการผลิตต่ าและเกิดของเสียในระหว่างการ
ผลิตน้อยท่ีสุด 
 
533365 วิยุตคณิตส าหรับการผลิต 4(4-0-8) 
 (Discrete Mathematics for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ศึกษาส่วนเพิ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นส าหรับงาน
ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงได้แก่ทฤษฎีของตัวเลขตรรกศาสตร์
การพิสูจน์ความสัมพันธ์วิธีการนับพีชคณิตของบูลีนและอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4(3-3-6) 
 (Modern Industrial Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง 

อุตสาหกรรม 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การใช้พีแอลซีควบคุมระบบ
อัตโนมัติแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ เรียนรู้ระบบการ
ควบคุมอัตโนมัติผ่านเครือข่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
533367 กรรมวิธีการผลิตขั นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Manufacturing Process) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 
  533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการ ตลอดท้ังทฤษฎีขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ต่อกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง การเลือกใช้กรรมวิธีท่ีเหมาะสมกับวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนความแม่นย าในกระบวนการผลิต 
 

533368 การออกแบบชิ นส่วนเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
 (Design of Machine Component) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 แนะน าการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล หลักการในการ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่นสกรู เกียร์ ตัวผูกรัด สปริง เพลา แบริ่ง 
ถังความดัน เป็นต้น 
 
533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล 4(3-3-6) 
 (Tool Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดโลหะ เครื่องมือกล
ตัดโลหะ สารหล่อเย็น มาตรฐานการวัด วิชาการวัดความละเอียดผิวเน้ือ 
การวัดความเท่ียงตรงของเครื่องมือกล จิกและฟิกเจอร์ 
 
533370 การผลิตแบบลีน 4(4-0-8) 
 (Lean Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการผลิตแบบลีน การก าหนดคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนผังคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลัก การท าให้กรผลิต
ไหลลื่น การสร้างกลไกลการดึงงานเพื่อลดความสูญเปล่า การระบุและ
การก าจัดความสูญเปล่า 
 

533371 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ 4(4-0-8) 
 (Welding Engineering)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ฟิสิกส์ของการเชื่อมโลหะวิทยาในงานเชื่อมมาตรฐานและข้อ
ก าหนดการออกแบบเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมความปลอดภัยในงาน
เชื่อมโลหะรอยต่องานเชื่อมสัญลักษณ์งานเชื่อมเครื่องจ่ายก าลังงาน
เชื่อมวัสดุส้ินเปลืองในงานเชื่อมแก๊สท่ีใช้คลุมในการเชื่อมอาร์กโลหะการ
เชื่อมอัตโนมัติ 
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533342 การประกันคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Quality Assurance) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การจัดการคุณภาพเชิงรวม ระบบการจัดการคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประกันคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ
รวมท้ังซิกส์ซิกม่า  เครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการออกแบบเพื่อคุณภาพ 
 
533343 การจ าลองระบบและการประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Simulation Systems and Applications)  
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 สร้างแบบจ าลองระบบอุตสาหกรรมและการบริการท่ีไม่
ต่อเน่ือง ครอบคลุมถึงการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษา
แบบจ าลองต่างๆสร้างแบบจ าลองจากระบบอุตสาหกรรมและการ
บริการ และศึกษาการใช้แบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์หาค าตอบท่ีเหมาะสม 
 
533344 ระบบคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 และบริการสมัยใหม่ 
 (Quality System for Modern Industrial and Services) 
วิชาบังคับก่อน : 533342 การประกันคุณภาพ 
 เรียนรู้ระบบคุณภาพและมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานความปลอดภัย 
 
533345 เครื่องมือคุณภาพส าหรับการเพิ่มผลผลิต 4(4-0-8) 
 (Quality Tools for Productivity Improvement) 
วิชาบังคับก่อน : 533341การควบคุมคุณภาพ 
 ศึกษาทฤษฎีข้ันสูงเพิ่มเติมจากรายวิชาการควบคุมคุณภาพ 
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ ในการ
เพิ่มผลผลิต 
 

533346 การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์ 4(4-0-8) 
 (Regression Analysis and Forecasting) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบตัวแปรเดี่ยว การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัวแปร เทคนิคการพยากรณ์  รวมท้ัง
แบบจ าลองพื้นฐาน แบบจ าลองอนุกรมเวลา และเทคนิคการท าให้ราบเรียบ 
 
533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 4(3-3-6) 
 (Industrial Control and Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 

ศึกษาระบบการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
หลักการท างานของอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์การท างานชนิดต่างๆ 
การควบคุมระบบนิวแมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ การเขียน
โปรแกรมพีแอลซีเบื้องต้น 
 
533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต 4(3-3-6) 
 (Manufacturing Process Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 
  533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 ศึกษาทฤษฎีของการตัดโลหะ วัสดุท่ีใช้ท าเครื่องมือตัดโลหะ 
รูปร่าง ลักษณะของเครื่องมือตัดโลหะ ชนิดและประโยชน์ของของเหลว
ส าหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบหลักการท างาน และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต การค านวณต่างๆ 
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การค านวณเวลาในการท างานของเครื่องมือ
กล ศึกษาการขึ้นรูปโลหะ 
 
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Computer Integrated Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 
  533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 ศึกษาเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการผลิต อาทิเช่น การออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต และรวมถึงการน าเอาอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 
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533364 พื นฐานการออกแบบส าหรับการผลิต 4(3-3-6) 
 (Introduction to Design for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 
  533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 เทคนิคและวิธีก ารขั้ นพื้ นฐาน  ส าหรับการออกแบบ
กระบวนการผลิตให้มีต้นทุนการผลิตต่ าและเกิดของเสียในระหว่างการ
ผลิตน้อยท่ีสุด 
 
533365 วิยุตคณิตส าหรับการผลิต 4(4-0-8) 
 (Discrete Mathematics for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ศึกษาส่วนเพิ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นส าหรับงาน
ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงได้แก่ทฤษฎีของตัวเลขตรรกศาสตร์
การพิสูจน์ความสัมพันธ์วิธีการนับพีชคณิตของบูลีนและอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4(3-3-6) 
 (Modern Industrial Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง 

อุตสาหกรรม 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การใช้พีแอลซีควบคุมระบบ
อัตโนมัติแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ เรียนรู้ระบบการ
ควบคุมอัตโนมัติผ่านเครือข่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
533367 กรรมวิธีการผลิตขั นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Manufacturing Process) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 
  533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการ ตลอดท้ังทฤษฎีขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ต่อกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง การเลือกใช้กรรมวิธีท่ีเหมาะสมกับวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนความแม่นย าในกระบวนการผลิต 
 

533368 การออกแบบชิ นส่วนเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
 (Design of Machine Component) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 แนะน าการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล หลักการในการ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่นสกรู เกียร์ ตัวผูกรัด สปริง เพลา แบริ่ง 
ถังความดัน เป็นต้น 
 
533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล 4(3-3-6) 
 (Tool Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดโลหะ เครื่องมือกล
ตัดโลหะ สารหล่อเย็น มาตรฐานการวัด วิชาการวัดความละเอียดผิวเน้ือ 
การวัดความเท่ียงตรงของเครื่องมือกล จิกและฟิกเจอร์ 
 
533370 การผลิตแบบลีน 4(4-0-8) 
 (Lean Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการผลิตแบบลีน การก าหนดคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนผังคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลัก การท าให้กรผลิต
ไหลล่ืน การสร้างกลไกลการดึงงานเพื่อลดความสูญเปล่า การระบุและ
การก าจัดความสูญเปล่า 
 

533371 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ 4(4-0-8) 
 (Welding Engineering)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ฟิสิกส์ของการเชื่อมโลหะวิทยาในงานเชื่อมมาตรฐานและข้อ
ก าหนดการออกแบบเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมความปลอดภัยในงาน
เชื่อมโลหะรอยต่องานเชื่อมสัญลักษณ์งานเชื่อมเครื่องจ่ายก าลังงาน
เชื่อมวัสดุส้ินเปลืองในงานเชื่อมแก๊สท่ีใช้คลุมในการเชื่อมอาร์กโลหะการ
เชื่อมอัตโนมัติ 
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533372 กระบวนการขึ นรูปวัสดุ 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  
 ศึกษาเทคนิคการควบคุมเบื้องต้น และการประยุกต์การใช้
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  
 ศึกษาหลักการพื้นฐานระบบอัตโนมัติในการผลิต หลักการ
ระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบท่ีใช้ในระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุม
กระบวนการผลิตด้วยระบบลมและระบบไฮโดรลิค การออกแบบวงจรพื้นฐาน
ของเครื่องควบคุมเชิงตรรกะ (PLC) ท่ีสามารถโปรแกรมได้ การควบคุม
เครื่องจักรในเชิงค านวณเปรียบเทียบกับการควบคุมด้วยคนและระบบ
อัตโนมัติ ออกแบบระบบอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ระบบการประกอบอัตโนมัติ ระบบการผลิตท่ียืดหยุ่น เป็นต้น 
 
533375 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการมองเห็น 4(4-0-8) 
 (Industrial Robotics and Machine Vision)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

 ศึกษาหลักพื้นฐานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติการสร้างหุ่นยนต์ 
การจ าแนกหุ่นยนต์ พื้นฐานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รูปร่างทางกายภาพ
ของหุ่นยนต์  ลักษณะส าหรับทางเทคนิค การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ใน
อุตสาหกรรม พื้นฐานการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์  การควบคุมหุ่นยนต์ 
ประเภทของระบบขับเคลื่อน การควบคุมการเคลื่อนท่ีหุ่นยนต์ การควบคุม
หุ่นยนต์ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมอุปกรณ์ท่ีปลายแขน
หุ่นยนต์ การออกแบบและเลือกใช้มือจับ ระบบตรวจจับในหุ่นยนต์ การ
วิเคราะห์การเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ การศึกษาคีนิแมกติกส์เบื้องต้น ระบบ
การรับรู้และมองเห็นของหุ่นยนต์ การรับภาพ เทคนิคแสง การวิเคราะห์
และเทคนิคการประมวลผลทางภาพ การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์กลุ่ม 
การเชื่อมโยงกระด้างพันธ์ การจ าลองสถานการณ์การท างานของหุ่นยนต์
กลุ่ม และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในระบบการผลิต 
 
533376 ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง 4(4-0-8) 
 (Computer System and Interfacing)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ศึกษาฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ การเช่ือมโยงทาง
เทคนิคและโปรแกรมการควบคุมส าหรับการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์
ภายนอกการออกแบบซอร์ฟแวร์ การสร้างโปรแกรมตอบสนองอย่าง
ทันที โปรแกรมควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 
การควบคุมและการจัดล าดับหน่วยความจ า 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 าร ใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการวัดและควบคุม 
 
533377 ระบบการควบคุมและแบบจ าลอง 4(4-0-8) 
 (Modeling and Control System)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ศึกษาระบบการควบคุมเบื้องต้น แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของ
ระบบ แผนภาพกล่องการขนถ่ายหน้าท่ี การตอบสนองของระบบ 
ลักษณะระบบการควบคุม การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบควบคุม
ในขอบเขตของเวลาและความถ่ี การออกแบบระบบควบคุมย้อนกลับ
ภายใต้การควบคุมการชดเชยแบบพีไอดี วิเคราะห์ระบบควบคุมภายใต้
สถานะของตัวแปร ระบบการจ าลองสถานการณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
ซอร์ฟแวร์  
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533421 วิศวกรรมความปลอดภัย 4(4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันความ
สูญเสีย การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ การออกแบบ วิเคราะห์และ
ควบคุมภัยในสถานท่ีท างาน ส่วนประกอบเกี่ยวกับคน โรคจากการท างาน  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หลักการบริหารความปลอดภัย ระบบ
บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกฎหมายความปลอดภัย 
เทคนิคต่างๆ ส าหรับความปลอดภัยของระบบ 
 
533423 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
 (Energy and Environmental Management) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 มลพิษในอุตสาหกรรมและการควบคุม ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงานการอนุรักษ์พลังงานใน
อุปกรณ์ทางความร้อนและทางไฟฟ้า การจัดการเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า 
 
533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Expert System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์จ าลองการตัดสินใจ
ของมนุษย์ โดยใช้ฐานความรู้ และการสรุปเหตุผลเชิงอนุมาน ในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรม และอุตสาหกรรม 
 
533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 (Industrial Law)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการ
พาณิชย์ กฎหมายแรงงาน รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของวิศวกร 
 
533426 ความเป็นผู้ประกอบการ 4(4-0-8) 
 (Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีดี หลักทฤษฏี
และปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดย่อม ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การ
บริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้าง
และประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีมีต่อ 
ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย 
 
533427 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Organization and Management) 
วิชาบงัคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาโครงสร้างขององค์กรอุตสาหกรรมและการจัดการ  
เน้นเกี่ยวกับการจัดการในการผลิตและการด าเนินการ  การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การตลาด  และกรณีศึกษา 
 
533428 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ 4(4-0-8) 
 (Decision Analysis) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ โดยเน้นเทคนิค
การวิเคราะห์เช่นการวัด การค านวณ การควบคุม และการประเมิน 
เรียนรู้วิธีการเพิ่มศักยภาพ และ ความสามารถในการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาและการบริหารงานต่างๆ 
 
533429 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4(4-0-8) 
 (Logistics Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิตและ  
533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 
 หลักการพื้นฐานการสร้างแบบจ าลองโลจิสติกส์ในโครงข่าย
ห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เช่น ระบบคลังสินค้า การขนส่งสินค้าและ
การจราจร การเลือกต าแหน่งท าเลท่ีตั้ง การพยากรณ์ความต้องการ 
การประยุกต์ใช้ 
 
533441 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Design of Industrial Experiment) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
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533372 กระบวนการขึ นรูปวัสดุ 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  
 ศึกษาเทคนิคการควบคุมเบื้องต้น และการประยุกต์การใช้
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  
 ศึกษาหลักการพื้นฐานระบบอัตโนมัติในการผลิต หลักการ
ระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบท่ีใช้ในระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุม
กระบวนการผลิตด้วยระบบลมและระบบไฮโดรลิค การออกแบบวงจรพื้นฐาน
ของเครื่องควบคุมเชิงตรรกะ (PLC) ท่ีสามารถโปรแกรมได้ การควบคุม
เครื่องจักรในเชิงค านวณเปรียบเทียบกับการควบคุมด้วยคนและระบบ
อัตโนมัติ ออกแบบระบบอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ระบบการประกอบอัตโนมัติ ระบบการผลิตท่ียืดหยุ่น เป็นต้น 
 
533375 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการมองเห็น 4(4-0-8) 
 (Industrial Robotics and Machine Vision)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

 ศึกษาหลักพื้นฐานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติการสร้างหุ่นยนต์ 
การจ าแนกหุ่นยนต์ พื้นฐานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รูปร่างทางกายภาพ
ของหุ่นยนต์  ลักษณะส าหรับทางเทคนิค การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ใน
อุตสาหกรรม พื้นฐานการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์  การควบคุมหุ่นยนต์ 
ประเภทของระบบขับเคลื่อน การควบคุมการเคลื่อนท่ีหุ่นยนต์ การควบคุม
หุ่นยนต์ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมอุปกรณ์ท่ีปลายแขน
หุ่นยนต์ การออกแบบและเลือกใช้มือจับ ระบบตรวจจับในหุ่นยนต์ การ
วิเคราะห์การเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ การศึกษาคีนิแมกติกส์เบื้องต้น ระบบ
การรับรู้และมองเห็นของหุ่นยนต์ การรับภาพ เทคนิคแสง การวิเคราะห์
และเทคนิคการประมวลผลทางภาพ การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์กลุ่ม 
การเช่ือมโยงกระด้างพันธ์ การจ าลองสถานการณ์การท างานของหุ่นยนต์
กลุ่ม และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในระบบการผลิต 
 
533376 ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง 4(4-0-8) 
 (Computer System and Interfacing)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ศึกษาฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงทาง
เทคนิคและโปรแกรมการควบคุมส าหรับการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์
ภายนอกการออกแบบซอร์ฟแวร์ การสร้างโปรแกรมตอบสนองอย่าง
ทันที โปรแกรมควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 
การควบคุมและการจัดล าดับหน่วยความจ า 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 าร ใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการวัดและควบคุม 
 
533377 ระบบการควบคุมและแบบจ าลอง 4(4-0-8) 
 (Modeling and Control System)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ศึกษาระบบการควบคุมเบื้องต้น แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของ
ระบบ แผนภาพกล่องการขนถ่ายหน้าท่ี การตอบสนองของระบบ 
ลักษณะระบบการควบคุม การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบควบคุม
ในขอบเขตของเวลาและความถี่ การออกแบบระบบควบคุมย้อนกลับ
ภายใต้การควบคุมการชดเชยแบบพีไอดี วิเคราะห์ระบบควบคุมภายใต้
สถานะของตัวแปร ระบบการจ าลองสถานการณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
ซอร์ฟแวร์  
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533421 วิศวกรรมความปลอดภัย 4(4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันความ
สูญเสีย การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ การออกแบบ วิเคราะห์และ
ควบคุมภัยในสถานท่ีท างาน ส่วนประกอบเกี่ยวกับคน โรคจากการท างาน  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หลักการบริหารความปลอดภัย ระบบ
บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกฎหมายความปลอดภัย 
เทคนิคต่างๆ ส าหรับความปลอดภัยของระบบ 
 
533423 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
 (Energy and Environmental Management) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 มลพิษในอุตสาหกรรมและการควบคุม ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงานการอนุรักษ์พลังงานใน
อุปกรณ์ทางความร้อนและทางไฟฟ้า การจัดการเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า 
 
533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Expert System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์จ าลองการตัดสินใจ
ของมนุษย์ โดยใช้ฐานความรู้ และการสรุปเหตุผลเชิงอนุมาน ในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรม และอุตสาหกรรม 
 
533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 (Industrial Law)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการ
พาณิชย์ กฎหมายแรงงาน รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของวิศวกร 
 
533426 ความเป็นผู้ประกอบการ 4(4-0-8) 
 (Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีดี หลักทฤษฏี
และปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดย่อม ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การ
บริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้าง
และประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีมีต่อ 
ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย 
 
533427 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Organization and Management) 
วิชาบงัคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาโครงสร้างขององค์กรอุตสาหกรรมและการจัดการ  
เน้นเก่ียวกับการจัดการในการผลิตและการด าเนินการ  การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การตลาด  และกรณีศึกษา 
 
533428 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ 4(4-0-8) 
 (Decision Analysis) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ โดยเน้นเทคนิค
การวิเคราะห์เช่นการวัด การค านวณ การควบคุม และการประเมิน 
เรียนรู้วิธีการเพิ่มศักยภาพ และ ความสามารถในการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาและการบริหารงานต่างๆ 
 
533429 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4(4-0-8) 
 (Logistics Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิตและ  
533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 
 หลักการพื้นฐานการสร้างแบบจ าลองโลจิสติกส์ในโครงข่าย
ห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เช่น ระบบคลังสินค้า การขนส่งสินค้าและ
การจราจร การเลือกต าแหน่งท าเลท่ีตั้ง การพยากรณ์ความต้องการ 
การประยุกต์ใช้ 
 
533441 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Design of Industrial Experiment) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
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 หลักการในการออกแบบการทดลอง ทบทวนหลักสถิติและ
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัยเดียว  
การออกแบบการบล็อกโดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์  การออกแบบ
แฟคทอเรียล 
 
533442 ความเชื่อถือได้ส าหรับการจัดการคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Reliability for Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 บทน าเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ในงานวิศวกรรมและการ
ปรับปรุงคุณภาพ  แบบจ าลองการขัดข้อง  ความเชื่อถือได้ของระบบ  
ความสามารถในการธ ารงรักษาของระบบ 
 
533451 การยศาสตร์ 4(3-3-6) 
 (Ergonomics) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ศึกษาการยศาสตร์เบื้องต้น สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบ
การท างาน เช่น โครงสร้างกระดูก ข้อต่อกระดูก กล้ามเน้ือ การวัด
ขนาดของร่างกาย สภาวะแวดล้อม การท างาน ขีดความสามารถ และ
ขอบเขตในการท างานของมนุษย์ การออกแบบอุปกรณ์ เช่น ท่ีน่ังในการ
ท างาน ภาพแสดง ระบบการควบคุม สถานท่ีท างาน และระบบการ
ขนส่งวัสดุท่ีใช้มนุษย์ ปัจจัยมนุษย์ในด้านการตรวจสอบ อายุการท างาน 
การท างานเป็นกะ  การจูงใจ และความเหน่ือยล้า 
 
533461 การขึ นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์ 4(3-3-6)  
 (Presswork and Die Design)  
วิชาบังคับก่อน : 533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล 
 วิธีการตัดโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์การเฉือนในโลหะแผ่น ชนิด
ของเครื่องเพรส (press)  การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับปั๊มตัดโลหะแผ่น
การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับดัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น ลักษณะการไหล
ของโลหะในขณะขึ้นรูปการค านวณหาแรงส าหรับขึ้นรูปโลหะแผ่นการ
ออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ส าหรับการตีขึ้นรูปหรืออัดขึ้นรูปก้อน
โลหะ วัสดุส าหรับท าเครื่องมือและแม่พิมพ์และแม่พิมพ์และวิธีการอบชุบ 
 

533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับ 4(3-3-6) 
 กระบวนการผลิตอัตโนมัติ  

(Computer Control for Automated Production 
System) 

วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง 
             อุตสาหกรรม และ 

 533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการควบคุมระบบอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรมการควบคุมผ่านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ท้ังภายในและ
ภายนอกบริษัท การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการตรวจสอบ
และควบคุมการท างานโดยการประมวลผลทางภาพโดยคอมพิวเตอร์ 
การฝึกปฏิบัติ 
 
533463 ระบบการสั่งการในกระบวนการผลิต 4(4-0-8) 
 (Manufacturing Execution System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการสั่งการ การ
จัดการและการวางแผนการในการผลิตสินค้าต่างๆขององค์กร ท าความ
เข้าใจระบบท่ีเชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วย
ให้ การวางแผนและบริหารการผลิตขององค์กรเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 
533464 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 4(4-0-8) 
 (Project Feasibility Studies) 
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 ศึกษาปั จจั ย ท่ี ส า คัญ ต่ อการตั ดสิ น ในการลงทุนทาง
อุตสาหกรรม  และกรณีศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจ  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย - ผลประโยชน์  รวมถึงวิธีการพื้นฐาน
ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  แนวทางกรณีศึกษา 
 
533465 วิศวกรรมคุณค่า 4(4-0-8) 
 (Value Engineering) 
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วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 บทน าวิธีการทางวิศวกรรมคุณค่า  การประยุกต์วิศวกรรม
คุณค่าเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์การจัด ซ้ือ  และการผลิตเพื่อ
ลดต้นทุน  โดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 
533466 การก าจัดของเสียของอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาคุณสมบัติของของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท
ของไหลและกากของเสีย การควบคุมและการก าจัดน้ าเสีย  กรรมวิธีการ
ก าจัดของเสียและก๊าซ รวมท้ังระบบการปล่อยของเสีย 
 
533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ 4(4-0-8) 
 (Packaging and Labeling Design) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้
ห ลั ก ก า รอ อ ก แ บ บ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ บ น พื้ น ฐ าน ตั ว อั ก ษ รสี แ ล ะ
ภาพประกอบ ศึกษาวัสดุส าหรับสร้างบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากเพื่อใช้
กับบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 
 
533468 วิศวกรรมย้อนรอย 4(4-0-8) 
 (Reverse Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหลักการของวิศวกรรมย้อนรอย กระบวนการวิศวกรรม
ย้อนรอยส าหรับเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การ
ทดสอบสมบัติวัสดุ การเลือกใช้ระบบวิศวกรรมย้อนรอยความสัมพันธ์
ระหว่างวิศวกรรมย้อนรอยและเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยในอุตสาหกรรม 
 
533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 4(3-3-8) 
 (Flexible Manufacturing System) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิตและ  
 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและ 
  533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นเขียน
โปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติชุดแขนกลชุดขน
ถ่ายวัสดุและระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ 
 
533470 วิศวกรรมการเชื่อมขั นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Welding Engineering)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 กระบวนการเชื่อมแบบอาร์กและแบบไม่มีการอาร์กฟิสิกส์
ของการอาร์กการไหลของความร้อนในงานเชื่อมโลหะวิทยางานเชื่อม
การออกแบบงานเชื่อมศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์งานเชื่อมความเค้น
ตกค้างและการบิดตัวคุณภาพของงานเชื่อมและการทดสอบข้อก าหนด
ในงานเชื่อมและการควบคุมคุณภาพงานเชื่อม 
 
533471 กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ 4(4-0-8) 
 (Laser welding Process)   
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ทฤษฏีและการใช้งานเลเซอร์การผลิตโดยใช้แสงเลเซอร์
คุณสมบัติของอนุภาคแสง/คลื่นความสัมพันธ์เบื้องต้นปฏิสัมพันธ์ของ
แสงกับวัสดุการดูดกลืนและปล่อยพลังงานจากการกระตุ้นหลักการ
เบื้องต้นของเลเซอร์ประเภทของเลเซอร์เลเซอร์ท่ัวไปไฟเบอร์เลเซอร์ 
ไดโอดเลเซอร์ คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ นิโอเดเนียมแยคเลเซอร์การ
สะท้อนและการกระจายของแสงลักษณะรูปร่างของเลนส์การปรับปรุง
พื้นผิวงานกระบวนการผลิตโดยใช้เลเซอร์คุณลักษณะของล าแสงเลเซอร์
ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ 
 
533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 4(4-0-8) 
 (Non-Destructive Examination Technology)  
วิชาบังคับก่อน : 533371 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ   
 หลักการพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ประเภทและตัวอย่างประยุกต์
ของการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย ความไม่ต่อเนื่องและสิ่งบกพร่องท่ีมี
สาเหตุมาจากวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม 
การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยอุลตร้าโซนิค การ
ตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี การ
ตรวจสอบด้วยอคูสติกอิมิสชัน และเทคนิคการตรวจสอบอื่นๆ การ
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 หลักการในการออกแบบการทดลอง ทบทวนหลักสถิติและ
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัยเดียว  
การออกแบบการบล็อกโดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์  การออกแบบ
แฟคทอเรียล 
 
533442 ความเชื่อถือได้ส าหรับการจัดการคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Reliability for Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 บทน าเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ในงานวิศวกรรมและการ
ปรับปรุงคุณภาพ  แบบจ าลองการขัดข้อง  ความเชื่อถือได้ของระบบ  
ความสามารถในการธ ารงรักษาของระบบ 
 
533451 การยศาสตร์ 4(3-3-6) 
 (Ergonomics) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ศึกษาการยศาสตร์เบื้องต้น สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบ
การท างาน เช่น โครงสร้างกระดูก ข้อต่อกระดูก กล้ามเน้ือ การวัด
ขนาดของร่างกาย สภาวะแวดล้อม การท างาน ขีดความสามารถ และ
ขอบเขตในการท างานของมนุษย์ การออกแบบอุปกรณ์ เช่น ท่ีน่ังในการ
ท างาน ภาพแสดง ระบบการควบคุม สถานท่ีท างาน และระบบการ
ขนส่งวัสดุท่ีใช้มนุษย์ ปัจจัยมนุษย์ในด้านการตรวจสอบ อายุการท างาน 
การท างานเป็นกะ  การจูงใจ และความเหน่ือยล้า 
 
533461 การขึ นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์ 4(3-3-6)  
 (Presswork and Die Design)  
วิชาบังคับก่อน : 533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล 
 วิธีการตัดโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์การเฉือนในโลหะแผ่น ชนิด
ของเครื่องเพรส (press)  การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับปั๊มตัดโลหะแผ่น
การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับดัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น ลักษณะการไหล
ของโลหะในขณะขึ้นรูปการค านวณหาแรงส าหรับขึ้นรูปโลหะแผ่นการ
ออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ส าหรับการตีขึ้นรูปหรืออัดขึ้นรูปก้อน
โลหะ วัสดุส าหรับท าเครื่องมือและแม่พิมพ์และแม่พิมพ์และวิธีการอบชุบ 
 

533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับ 4(3-3-6) 
 กระบวนการผลิตอัตโนมัติ  

(Computer Control for Automated Production 
System) 

วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง 
             อุตสาหกรรม และ 

 533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการควบคุมระบบอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรมการควบคุมผ่านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ท้ังภายในและ
ภายนอกบริษัท การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการตรวจสอบ
และควบคุมการท างานโดยการประมวลผลทางภาพโดยคอมพิวเตอร์ 
การฝึกปฏิบัติ 
 
533463 ระบบการสั่งการในกระบวนการผลิต 4(4-0-8) 
 (Manufacturing Execution System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการสั่งการ การ
จัดการและการวางแผนการในการผลิตสินค้าต่างๆขององค์กร ท าความ
เข้าใจระบบท่ีเชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วย
ให้ การวางแผนและบ ริหารการผลิตขององค์กรเป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 
533464 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 4(4-0-8) 
 (Project Feasibility Studies) 
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 ศึกษาปั จจั ย ท่ี ส า คัญ ต่ อการตั ดสิ น ในการลงทุนทาง
อุตสาหกรรม  และกรณีศึกษาเทคนิคเก่ียวกับการวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจ  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย - ผลประโยชน์  รวมถึงวิธีการพื้นฐาน
ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  แนวทางกรณีศึกษา 
 
533465 วิศวกรรมคุณค่า 4(4-0-8) 
 (Value Engineering) 
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วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 บทน าวิธีการทางวิศวกรรมคุณค่า  การประยุกต์ วิศวกรรม
คุณค่าเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์การจัด ซ้ือ  และการผลิตเพื่อ
ลดต้นทุน  โดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 
533466 การก าจัดของเสียของอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาคุณสมบัติของของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท
ของไหลและกากของเสีย การควบคุมและการก าจัดน้ าเสีย  กรรมวิธีการ
ก าจัดของเสียและก๊าซ รวมท้ังระบบการปล่อยของเสีย 
 
533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ 4(4-0-8) 
 (Packaging and Labeling Design) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้
ห ลั ก ก า รอ อ ก แ บ บ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ บ น พื้ น ฐ าน ตั ว อั ก ษ รสี แ ล ะ
ภาพประกอบ ศึกษาวัสดุส าหรับสร้างบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากเพื่อใช้
กับบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 
 
533468 วิศวกรรมย้อนรอย 4(4-0-8) 
 (Reverse Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหลักการของวิศวกรรมย้อนรอย กระบวนการวิศวกรรม
ย้อนรอยส าหรับเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การ
ทดสอบสมบัติวัสดุ การเลือกใช้ระบบวิศวกรรมย้อนรอยความสัมพันธ์
ระหว่างวิศวกรรมย้อนรอยและเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยในอุตสาหกรรม 
 
533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 4(3-3-8) 
 (Flexible Manufacturing System) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิตและ  
 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและ 
  533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นเขียน
โปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติชุดแขนกลชุดขน
ถ่ายวัสดุและระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ 
 
533470 วิศวกรรมการเชื่อมขั นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Welding Engineering)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 กระบวนการเชื่อมแบบอาร์กและแบบไม่มีการอาร์กฟิสิกส์
ของการอาร์กการไหลของความร้อนในงานเชื่อมโลหะวิทยางานเชื่อม
การออกแบบงานเชื่อมศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์งานเชื่อมความเค้น
ตกค้างและการบิดตัวคุณภาพของงานเชื่อมและการทดสอบข้อก าหนด
ในงานเชื่อมและการควบคุมคุณภาพงานเชื่อม 
 
533471 กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ 4(4-0-8) 
 (Laser welding Process)   
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ทฤษฏีและการใช้งานเลเซอร์การผลิตโดยใช้แสงเลเซอร์
คุณสมบัติของอนุภาคแสง/คลื่นความสัมพันธ์เบื้องต้นปฏิสัมพันธ์ของ
แสงกับวัสดุการดูดกลืนและปล่อยพลังงานจากการกระตุ้นหลักการ
เบื้องต้นของเลเซอร์ประเภทของเลเซอร์เลเซอร์ท่ัวไปไฟเบอร์เลเซอร์ 
ไดโอดเลเซอร์ คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ นิโอเดเนียมแยคเลเซอร์การ
สะท้อนและการกระจายของแสงลักษณะรูปร่างของเลนส์การปรับปรุง
พื้นผิวงานกระบวนการผลิตโดยใช้เลเซอร์คุณลักษณะของล าแสงเลเซอร์
ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ 
 
533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 4(4-0-8) 
 (Non-Destructive Examination Technology)  
วิชาบังคับก่อน : 533371 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ   
 หลักการพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ประเภทและตัวอย่างประยุกต์
ของการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย ความไม่ต่อเนื่องและสิ่งบกพร่องท่ีมี
สาเหตุมาจากวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม 
การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยอุลตร้าโซนิค การ
ตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี การ
ตรวจสอบด้วยอคูสติกอิมิสชัน และเทคนิคการตรวจสอบอื่นๆ การ



576 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

เลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ท าลายให้เหมาะสมท่ีสุด การ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบโดยไม่ท าลายด้วยวิธีการต่างๆ  
 
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 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  3(3-0-6) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533485 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533486 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3  4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering III) 

วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533487 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4  4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering IV) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
533490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานทักษะในการส่ือสาร และ
การสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
533491 สหกิจศึกษา 1  8 หน่วยกิต  
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 533490 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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533492 สหกิจศึกษา 2  8 หน่วยกิต  
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 533491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
533493 สหกิจศึกษา 3  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III)  
วิชาบังคับก่อน : 533492 สหกิจศึกษา 2  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

 
533495 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 9 หน่วยกิต 
 (Industrial Engineering Study Project)  
วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
533496 โครงงานพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 1(1-0-12) 
 (Industrial Engineering Special Project) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

 การศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การ
แก้ปัญหา การเขียนรายงานและการน าเสนอรายงานอย่างเป็นทางการ 
 
533602 ก าหนดการเชิงเส้น 4(4-0-8) 
 (Linear Programming) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การก าหนดสูตรทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาก าหนดการ
เชิงเส้น ปัญหาการจัดสรรและการควบคุมท่ีให้ค่าท่ีดีเหมาะสุดใน
การศึกษาท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เซ็ตแบบคอนเวกซ์ คุณสมบัติของผล
เฉลยท่ีเหมาะท่ีสุด วิธีซิมเพล็กซ์ ทฤษฎีภาวะคู่กัน คอมพลิเม็นทารีส
แล็กเนส ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาหลังจากท่ีได้ค่าท่ีเหมาะท่ีสุด ปัญหา
โครงข่ายงาน การค านวณในรูปแบบของตัวเลข 
 
533606 กลวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 4(4-0-8) 
 (Optimization Techniques) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุด 
ขั้นตอนการแจงนับและคอนเวกซ์ซิตี้ การหาค่าเหมาะท่ีสุดไม่เชิงเส้น 
รวมถึงเงื่อนไขของการได้ค่าเหมาะท่ีสุด  การผ่อนปรนแบบลากรานจ์ 
การตัดหลายหน้า และวิธีการจุดภายในส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุด 
 
533607 แบบจ าลองเชิงการแปรเปลี่ยน 4(4-0-8) 
 (Stochastic Modeling)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 บทน าเกี่ยวกับพื้นฐานของกระบวนการเชิงการแปรเปลี่ยน
ความน่าจะเป็นของโครงสร้างของแบบจ าลองเชิงการแปรเปลี่ยน 
กระบวนการรีนิวเอิล กระบวนการนับ ลูกโซ่มาร์คอฟ กระบวนการ
ตัดสินใจแบบมาร์คอฟ กระบวนการเกิดและสิ้นสุด กระบวนการคงท่ี 
และการวิเคราะห์เชิงสเปกตรัม การประยุกต์ของกระบวนการเชิงการ
แปรเปลี่ยนในการวิจัยการด าเนินงาน การศึกษาคุณภาพ และ 
การศึกษาความเชื่อถือได้ 
 
533608 ทฤษฎีแถวคอย 4(4-0-8) 
 (Queuing Theory) 
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เลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ท าลายให้เหมาะสมท่ีสุด การ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบโดยไม่ท าลายด้วยวิธีการต่างๆ  
 
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 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  3(3-0-6) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533485 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533486 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3  4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering III) 

วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533487 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4  4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering IV) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
533490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
533491 สหกิจศึกษา 1  8 หน่วยกิต  
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 533490 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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533492 สหกิจศึกษา 2  8 หน่วยกิต  
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 533491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
533493 สหกิจศึกษา 3  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III)  
วิชาบังคับก่อน : 533492 สหกิจศึกษา 2  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

 
533495 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 9 หน่วยกิต 
 (Industrial Engineering Study Project)  
วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
533496 โครงงานพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ 1(1-0-12) 
 (Industrial Engineering Special Project) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

 การศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การ
แก้ปัญหา การเขียนรายงานและการน าเสนอรายงานอย่างเป็นทางการ 
 
533602 ก าหนดการเชิงเส้น 4(4-0-8) 
 (Linear Programming) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การก าหนดสูตรทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาก าหนดการ
เชิงเส้น ปัญหาการจัดสรรและการควบคุมท่ีให้ค่าท่ีดีเหมาะสุดใน
การศึกษาท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เซ็ตแบบคอนเวกซ์ คุณสมบัติของผล
เฉลยท่ีเหมาะท่ีสุด วิธีซิมเพล็กซ์ ทฤษฎีภาวะคู่กัน คอมพลิเม็นทารีส
แล็กเนส ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาหลังจากท่ีได้ค่าท่ีเหมาะท่ีสุด ปัญหา
โครงข่ายงาน การค านวณในรูปแบบของตัวเลข 
 
533606 กลวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 4(4-0-8) 
 (Optimization Techniques) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุด 
ขั้นตอนการแจงนับและคอนเวกซ์ซิตี้ การหาค่าเหมาะท่ีสุดไม่เชิงเส้น 
รวมถึงเงื่อนไขของการได้ค่าเหมาะท่ีสุด  การผ่อนปรนแบบลากรานจ์ 
การตัดหลายหน้า และวิธีการจุดภายในส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุด 
 
533607 แบบจ าลองเชิงการแปรเปลี่ยน 4(4-0-8) 
 (Stochastic Modeling)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 บทน าเกี่ยวกับพื้นฐานของกระบวนการเชิงการแปรเปลี่ยน
ความน่าจะเป็นของโครงสร้างของแบบจ าลองเชิงการแปรเปลี่ยน 
กระบวนการรีนิวเอิล กระบวนการนับ ลูกโซ่มาร์คอฟ กระบวนการ
ตัดสินใจแบบมาร์คอฟ กระบวนการเกิดและสิ้นสุด กระบวนการคงท่ี 
และการวิเคราะห์เชิงสเปกตรัม การประยุกต์ของกระบวนการเชิงการ
แปรเปลี่ยนในการวิจัยการด าเนินงาน การศึกษาคุณภาพ และ 
การศึกษาความเชื่อถือได้ 
 
533608 ทฤษฎีแถวคอย 4(4-0-8) 
 (Queuing Theory) 
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วิชาบังคับก่อน : 533607 แบบจ าลองเชิงการแปรเปลี่ยน  
กลวิธีและการประยุกต์ของแถวคอยรูปแบบดั้งเดิมและ

รูปแบบปัจจุบัน แบบจ าลองแถวคอยแบบพิเศษท่ีใช้อย่างแพร่หลายใน
วงการต่างๆ เช่น โครงข่ายทางโทรคมนาคม ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 
การประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และระบบการให้บริการเชิง
การแปรเปลี่ยน แถวคอยท่ีได้สิทธิพิเศษ แถวคอยท่ีได้รับการพิจารณา
ใหม่ แถวคอยในสายการผลิต โครงข่ายงานแถวคอย 
 
533624 การจัดการและการควบคุมการผลิต 4(4-0-8) 
 (Production Management and Control)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กลวิธีและการประยุกต์เกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบ
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมการผลิต ระบบควบคุม
คุณภาพ ระบบการวางแผนโครงการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
ออกแบบระบบท่ีต้องการ 
 
533625 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) 
 (Economics Decision Analysis)  
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
 ทฤษฎีพื้นฐานและวิธีการขั้นสูงท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน
วิศวกรรมโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์  การเปรียบเทียบทางเลือกการ
ลงทุน การประเมินการลงทุนในงานวิศวกรรมภายใต้ความไม่แน่นอน  
การวิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินทุน 
 
533626 การจัดการทางการเงิน 4(4-0-8) 
 (Financial Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การควบคุมการจัดการโดยใช้กระบวนการทางงบประมาณ
และการเงิน การเตรียม การประเมิน และการท าให้ เกิดผลของ
งบประมาณเงินทุนและการด าเนินการ รวมถึงการทบทวนการ
ด าเนินการตามงบประมาณท่ีได้จัดท า 
 
533628 โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 4(4-0-8) 
 (Logistics and Supply Chain Management)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  

 การจัดการสินค้าคงคลังในการออกแบบห่วงโซ่อุปทาน ปัญหา
การจัดเส้นทางการเดินรถแบบเชิงการแปรเปลี่ยน วิธีการค านวณต่างๆ ใน
ระบบโลจิสติกส์ ทฤษฎีต าแหน่งท่ีตั้ง ระบบข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 
 
533630 การวิเคราะห์การตัดสินใจ 4(4-0-8) 
 (Decision Analysis)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจท่ีมีเหตุผล การทบทวน
เกี่ยวกับตารางผลตอบแทน วิธีการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
คุณค่าของข้อมูลท่ีสมบูรณ์และข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ แผนภูมิการตัดสินใจ 
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีเกม แบบจ าลองการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ 
 
533632 การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ 4(4-0-8) 
 (Total Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ปรัชญาและการประยุกต์การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ 
วิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ความเข้าใจเกี่ยวกับการผันแปร 
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา ทฤษฎีความรู้ แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
แบบสมบูรณ์ กลยุทธ์ทางคุณภาพ คุณภาพและการแข่งขัน ต้นทุนของ
คุณภาพ ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ขาย คู่มือคุณภาพ การน าระบบ
คุณภาพไปใช้ในงานบริการ 
 
533641 ทฤษฎีทางสถิติ 4(4-0-8) 
 (Statistical Theories)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 บทน าเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น การกระแจกแจงและ
ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม การเปลี่ยนรูปของตัวแปรสุ่มและล าดับทาง
สถิติ การสร้างฟังก์ชั่นและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับขอบเขต สถิติอนุมาน 
ทฤษฎีการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าแบบ
จุดและการประมาณค่าแบบเป็นช่วง ทฤษฎีการตัดสินใจ การทดสอบท่ีมี
ก าลังมากสุด การทดสอบสัดส่วนความเป็นไปได้ การทดสอบไคสแควร์ 
 
533642 การควบคุมคุณภาพขั นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Quality Control)  
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วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การประสานวิธีการทางสถิติเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพทาง
วิศวกรรมและการผลิต การตรวจสอบกระบวนการของระบบการวัด 
แบบจ าลองทางสถิติ ระบบมาตรฐานสากล สาระส าคัญและประมวลผล
งานของทากูชิและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในทางสถิติ 
 
533644 แบบจ าลองทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 4(4-0-8) 
 (Statistical Modeling and Design of Experiment) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

ศึกษาท้ังทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและการน าไปใช้งานจริง 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนควบคู่ 
รูปแบบเหมาะท่ีสุดส าหรับการออกแบบ การออกแบบการทดลองและ
การวิเคราะห์การทดลองแบบแฟคตอเรียล การออกแบบการทดลอง
แบบนอนพารามิเตอร์ 
 
533645 การจ าลองระบบ 4(4-0-8) 
 (Systems Simulation)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การประยุกต์ใช้กลวิธีการท าแบบจ าลองส าหรับการจ าลอง
ระบบ เพื่อใช้ในการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบในการผลิต การ
กระจายสินค้าและการบริการ การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างรูป
แบบจ าลองการประเมินการออกแบบจ าลองหลายๆแบบ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการศึกษาการจ าลองระบบ 
 
533646 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Applied Regression Analysis)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

การใช้วิธีการวิเคราะห์แบบถดถอย การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบ
ง่าย การวิเคราะห์ค่าเรซิดวลและวิธีการแก้ไข การเปลี่ยนรูปของข้อมูล การ
ถดถอยแบบทวีคูณ การถดถอยแบบโพลิโนเมียล การถดถอยแบบถ่วงน้ าหนัก 
กลวิธีการเลือกแบบจ าลอง ขอบเขตของความเชื่อมั่นร่วมกัน การวิเคราะห์
ผลกระทบของตัวแปร การใช้ตัวแปรบ่งชี้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วมกัน ความรู้เบื้องต้นส าหรับการถดถอยไม่เชิงเส้น 

 

533651  ปัจจัยมนุษย์ในระบบงานวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Human Factors in Engineering Systems)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 แนวคิดทางปัจจัยมนุษย์  การวัดขนาดร่างกายมนุษย์ 
สรีรวิทยาการท างาน ความเชื่อถือได้ของมนุษย์และการถ่ายโอน
สารส น เท ศ  ก ารอ อ ก แ บ บ ก ารค วบ คุ ม แ ล ะห น่ วย แ ส ด งผ ล 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ความล้า 
 
533661 การออกแบบระบบการผลิต 4(4-0-8) 
 (Manufacturing Systems Design)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การออกแบบกระบวนการ กลวิธีการวิเคราะห์การไหลตัว การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรม การออกแบบสถานีงานและพื้นท่ีใช้
งานท่ีต้องการ ระบบสนับสนุนและพื้นท่ีใช้งานท่ีต้องการ ผังโรงงาน 
เครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุ การผลิตแบบเซลลูลาร์ วิธีการพื้นฐานในการ
ออกแบบเซลล์ กลุ่มเทคโนโลยี การวิเคราะห์การไหลของการผลิต การ
วางแผนกระบวนการผลิต รหัสและการจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ 
 
533662 การออกแบบเครื่องมือกล 4(4-0-8) 
 (Machine Tool Design)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

ข้อก าหนดท่ัวไปของเครื่องมือกล การวิเคราะห์การออกแบบ
ของชิ้นส่วนเครื่องมือกล เช่น แบริ่ง ช่องน าทาง พลศาสตร์ของ
กระบวนการตัด ความเร็วแบบเป็นจังหวะและไม่มีจังหวะ การวัดมุมใน
การป้อนชิ้นงาน การวิเคราะห์การควบคุมและความสามารถของ
เครื่องมือกล 

 
533668 เทคโนโลยีอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Automation Technology)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 เรียนรู้ระบบการผลิตอัตโนมัติเบื้องต้น ศึกษาองค์ประกอบ
ต่างๆ ในระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ท างานและอุปกรณ์ตรวจวัด การควบคุม
โดยใช้พีแอลซีและระบบสกาดาร์ การสื่อสารระหว่างระบบอัตโนมัติในการ
ท างานร่วมกันหรือการท างานร่วมกับระบบต่างที่เกี่ยวข้อง การควบคุม
แบบป้อนกลับ การท างานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักร 
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วิชาบังคับก่อน : 533607 แบบจ าลองเชิงการแปรเปลี่ยน  
กลวิธีและการประยุกต์ของแถวคอยรูปแบบดั้งเดิมและ

รูปแบบปัจจุบัน แบบจ าลองแถวคอยแบบพิเศษท่ีใช้อย่างแพร่หลายใน
วงการต่างๆ เช่น โครงข่ายทางโทรคมนาคม ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 
การประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และระบบการให้บริการเชิง
การแปรเปลี่ยน แถวคอยท่ีได้สิทธิพิเศษ แถวคอยท่ีได้รับการพิจารณา
ใหม่ แถวคอยในสายการผลิต โครงข่ายงานแถวคอย 
 
533624 การจัดการและการควบคุมการผลิต 4(4-0-8) 
 (Production Management and Control)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กลวิธีและการประยุกต์เกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบ
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมการผลิต ระบบควบคุม
คุณภาพ ระบบการวางแผนโครงการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
ออกแบบระบบท่ีต้องการ 
 
533625 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) 
 (Economics Decision Analysis)  
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
 ทฤษฎีพื้นฐานและวิธีการขั้นสูงท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน
วิศวกรรมโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์  การเปรียบเทียบทางเลือกการ
ลงทุน การประเมินการลงทุนในงานวิศวกรรมภายใต้ความไม่แน่นอน  
การวิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินทุน 
 
533626 การจัดการทางการเงิน 4(4-0-8) 
 (Financial Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การควบคุมการจัดการโดยใช้กระบวนการทางงบประมาณ
และการเงิน การเตรียม การประเมิน และการท าให้ เกิดผลของ
งบประมาณเงินทุนและการด าเนินการ รวมถึงการทบทวนการ
ด าเนินการตามงบประมาณท่ีได้จัดท า 
 
533628 โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 4(4-0-8) 
 (Logistics and Supply Chain Management)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  

 การจัดการสินค้าคงคลังในการออกแบบห่วงโซ่อุปทาน ปัญหา
การจัดเส้นทางการเดินรถแบบเชิงการแปรเปลี่ยน วิธีการค านวณต่างๆ ใน
ระบบโลจิสติกส์ ทฤษฎีต าแหน่งท่ีตั้ง ระบบข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 
 
533630 การวิเคราะห์การตัดสินใจ 4(4-0-8) 
 (Decision Analysis)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจท่ีมีเหตุผล การทบทวน
เกี่ยวกับตารางผลตอบแทน วิธีการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
คุณค่าของข้อมูลท่ีสมบูรณ์และข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ แผนภูมิการตัดสินใจ 
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีเกม แบบจ าลองการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ 
 
533632 การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ 4(4-0-8) 
 (Total Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ปรัชญาและการประยุกต์การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ 
วิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ความเข้าใจเกี่ยวกับการผันแปร 
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา ทฤษฎีความรู้ แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
แบบสมบูรณ์ กลยุทธ์ทางคุณภาพ คุณภาพและการแข่งขัน ต้นทุนของ
คุณภาพ ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ขาย คู่มือคุณภาพ การน าระบบ
คุณภาพไปใช้ในงานบริการ 
 
533641 ทฤษฎีทางสถิติ 4(4-0-8) 
 (Statistical Theories)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 บทน าเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น การกระแจกแจงและ
ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม การเปลี่ยนรูปของตัวแปรสุ่มและล าดับทาง
สถิติ การสร้างฟังก์ชั่นและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับขอบเขต สถิติอนุมาน 
ทฤษฎีการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าแบบ
จุดและการประมาณค่าแบบเป็นช่วง ทฤษฎีการตัดสินใจ การทดสอบท่ีมี
ก าลังมากสุด การทดสอบสัดส่วนความเป็นไปได้ การทดสอบไคสแควร์ 
 
533642 การควบคุมคุณภาพขั นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Quality Control)  
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วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การประสานวิธีการทางสถิติเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพทาง
วิศวกรรมและการผลิต การตรวจสอบกระบวนการของระบบการวัด 
แบบจ าลองทางสถิติ ระบบมาตรฐานสากล สาระส าคัญและประมวลผล
งานของทากูชิและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในทางสถิติ 
 
533644 แบบจ าลองทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 4(4-0-8) 
 (Statistical Modeling and Design of Experiment) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

ศึกษาท้ังทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและการน าไปใช้งานจริง 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนควบคู่ 
รูปแบบเหมาะท่ีสุดส าหรับการออกแบบ การออกแบบการทดลองและ
การวิเคราะห์การทดลองแบบแฟคตอเรียล การออกแบบการทดลอง
แบบนอนพารามิเตอร์ 
 
533645 การจ าลองระบบ 4(4-0-8) 
 (Systems Simulation)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การประยุกต์ใช้กลวิธีการท าแบบจ าลองส าหรับการจ าลอง
ระบบ เพื่อใช้ในการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบในการผลิต การ
กระจายสินค้าและการบริการ การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างรูป
แบบจ าลองการประเมินการออกแบบจ าลองหลายๆแบบ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการศึกษาการจ าลองระบบ 
 
533646 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Applied Regression Analysis)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

การใช้วิธีการวิเคราะห์แบบถดถอย การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบ
ง่าย การวิเคราะห์ค่าเรซิดวลและวิธีการแก้ไข การเปลี่ยนรูปของข้อมูล การ
ถดถอยแบบทวีคูณ การถดถอยแบบโพลิโนเมียล การถดถอยแบบถ่วงน้ าหนัก 
กลวิธีการเลือกแบบจ าลอง ขอบเขตของความเชื่อมั่นร่วมกัน การวิเคราะห์
ผลกระทบของตัวแปร การใช้ตัวแปรบ่งชี้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วมกัน ความรู้เบื้องต้นส าหรับการถดถอยไม่เชิงเส้น 

 

533651  ปัจจัยมนุษย์ในระบบงานวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Human Factors in Engineering Systems)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 แนวคิดทางปัจจัยมนุษย์  การวัดขนาดร่างกายมนุษย์ 
สรีรวิทยาการท างาน ความเช่ือถือได้ของมนุษย์และการถ่ายโอน
สารส น เท ศ  ก ารอ อ ก แ บ บ ก ารค วบ คุ ม แ ล ะห น่ วย แ ส ด งผ ล 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ความล้า 
 
533661 การออกแบบระบบการผลิต 4(4-0-8) 
 (Manufacturing Systems Design)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การออกแบบกระบวนการ กลวิธีการวิเคราะห์การไหลตัว การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรม การออกแบบสถานีงานและพื้นท่ีใช้
งานท่ีต้องการ ระบบสนับสนุนและพื้นท่ีใช้งานท่ีต้องการ ผังโรงงาน 
เครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุ การผลิตแบบเซลลูลาร์ วิธีการพื้นฐานในการ
ออกแบบเซลล์ กลุ่มเทคโนโลยี การวิเคราะห์การไหลของการผลิต การ
วางแผนกระบวนการผลิต รหัสและการจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ 
 
533662 การออกแบบเครื่องมือกล 4(4-0-8) 
 (Machine Tool Design)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

ข้อก าหนดท่ัวไปของเครื่องมือกล การวิเคราะห์การออกแบบ
ของชิ้นส่วนเครื่องมือกล เช่น แบริ่ง ช่องน าทาง พลศาสตร์ของ
กระบวนการตัด ความเร็วแบบเป็นจังหวะและไม่มีจังหวะ การวัดมุมใน
การป้อนช้ินงาน การวิเคราะห์การควบคุมและความสามารถของ
เครื่องมือกล 

 
533668 เทคโนโลยีอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Automation Technology)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 เรียนรู้ระบบการผลิตอัตโนมัติเบื้องต้น ศึกษาองค์ประกอบ
ต่างๆ ในระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ท างานและอุปกรณ์ตรวจวัด การควบคุม
โดยใช้พีแอลซีและระบบสกาดาร์ การส่ือสารระหว่างระบบอัตโนมัติในการ
ท างานร่วมกันหรือการท างานร่วมกับระบบต่างที่เกี่ยวข้อง การควบคุม
แบบป้อนกลับ การท างานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักร 
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533669 ระบบการผลิตอัจฉริยะ 4(4-0-8) 
 (Intelligent Manufacturing System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะ เช่น เครือข่ายใย
ประสาท เซทวิภั ช นัย และขั้นตอนวิธีทางรหัสพันธุกรรม การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 
การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต และเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
 
533670 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการผลิต 4(4-0-8) 
 (Information Technology for Manufacturing System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 วิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ค า
จ ากัดความฐานข้อมูล ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การจัดการการใช้งาน
ร่วมกันระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรม การออกแบบและการน าระบบการ
จัดเก็บข้อมูลไปใช้ การดูแลระบบข้อมูล การใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้าน
การปฏิบัติการ เช่น การควบคุมกระบวนการผลิต คุณภาพ การจ ากัด
ความกระบวนการและการผลิต สินค้าคงคลัง และการซ่อมบ ารุงโรงงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่น วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การปรับปรุงกระบวนการ สถาปัตยกรรมระบบ การดูแลให้มีข้อมูลท่ี
แม่นย าและเพียงพอ 
 
533689 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-1-2) 
 (Industrial Engineering Seminar I)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การน าเสนอและการอภิปรายเก่ียวกับหัวข้อท่ีน่าสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 
533690 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-1-2) 
 (Industrial Engineering Seminar II)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การน าเสนอและการอภิปรายเก่ียวกับหัวข้อท่ีน่าสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

534200 ธรณีวิทยาทั่วไป 4(4-0-8) 
 (General Geology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งภ าย ในขอ งโล ก 
กระบวนการต่างๆ ทีเกิดขึ้นใต้เปลือกโลกและบนผิวโลก คุณสมบัติทาง
กายภาพและการจัดหมวดหมู่ของแร่ หินและวัฏจักรของหิน การระเบิด
ของภูเขาไฟ การเปลี่ยนรูปร่างของเปลือกโลก การเกิดภูเขา และการ
เคลื่อนไหวของเปลือกโลก การผุพังของหินและการเคลื่อนท่ีของมวล 
กระบวนการของน้ าผิวดินและน้ าบาดาล ธารน้ าแข็ง, ทะเลทรายและ
ชายฝั่ง 
 
534201 ปฏิบัติการธรณีวิทยาทั่วไป 1(0-3-3) 
 (General Geology Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การตรวจสอบแร่โดยคุณสมบัติทางกายภาพ การจัดหมวดหมู่
ของแร่และแร่ประกอบหิน การจ าแนกชนิดของหิน การใช้แผนท่ีภูมิ
ประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา 
 
534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 4(3-3-9) 
 (Structural Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 รูปแบบของความเค้นและความเครียดในวัสดุทางธรณี การ
จ าแนกประเภทของโครงสร้างทางธรณีวิทยาจากรูปแบบของหินโผล่
และโดยวิธีการโปรเจคชั่น 
 
534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 (Petroleum Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการส ารวจปิโตรเลียมด้วย
วิธีการต่างๆ เทคนิคการเจาะหลุมส ารวจและหลุมผลิต ตลอดจนวิธีการ
น าขึ้นมาสู่ผิว วิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการ กลั่น 
การขนส่ง และการตลาดของน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
 
534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 (Petroleum Geology) 
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วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การศึกษาเกี่ยวกับการก าเนิด การเกิด การสะสมตัวของ
ปิโตรเลียม ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
 
534205 คุณสมบัติหินและของไหล 3(3-0-6) 
 (Rock and Fluid Properties) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ 
534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 คุณสมบัติของหินและของไหล ทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ ค่าความ
พรุน ค่าความซึมผ่านได้ ค่าอิ่มตัวของไหล ความหนืด ความตึงผิว ความ
ดันแค๊พพิลลารี คุณสมบัติของปิโตรเลียม ก๊าซ น้ ามัน และน้ า การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะของไหล กฏของก๊าซ คุณสมบัติความสัมพันธ์ ความ
ดัน อุณหภูมิ และปริมาตร 
 
534206 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและของไหล 1(0-3-3) 
 (Rock and Fluid Properties Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล 
 ปฏิบัติทดลองคุณสมบัติของหินและของไหลต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแหล่งกักเก็บและวิศวกรรมการผลิต 
 
534300 ศิลาวิทยา 3(2-3-7) 
 (Lithology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ก าเนิดของหินชนิดต่าง ๆ แร่ประกอบหิน ลักษณะเนื้อของ
หิน โครงสร้างของหิน การเรียกชื่อหิน การแบ่งชนิดหิน การศึกษาหิน
โดยแว่นขยายและกล้องขยาย การศึกษาแผ่นหินบางโดยกล้อง
จุลทรรศน์แบบโพลาไรซ่ิง 
 
534301 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ 4(3-3-9) 
 (Geophysical Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 หลักการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการต่างๆ ของการส ารวจ
ธรณีวิทยาใต้พื้นผิวท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 4(4-0-8) 
  (Reservoir Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล และ 10310 
แคลคูลัส 3 และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
  การไหลของไหลในตัวกลางพรุน การไหลเข้าสู่หลุม การ
ทดสอบการไหล คุณสมบัติตัวกลางพรุน การค านวณปริมาณส ารอง 
กลไกลการขับเคลื่อน และการค านวณมวลสมดุลย์ส าหรับแหล่งก๊าซ 
ก๊าซ-ก๊าซเหลว น้ ามัน และน้ าบาดาล 
 
534303 วิศวกรรมการเจาะ 4(4-0-8) 
 (Drilling Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 กลศาสตร์ของการเจาะแบบโรตารี่ ระบบไฮโดรลิคส์ของแท่น
เจาะ น้ าโคลนท่ีใช้ในการเจาะ และองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเจาะท่ี
เหมาะสมท่ีสุด การทดสอบหลุมเจาะโดยผ่านก้านเจาะ เทคนิคการเจาะ
หลุมตรง หลุมเฉียง และหลุมแนวราบ การวางแผนบ่อเจาะ และการเจาะ
นอกชายฝั่งทะเล 
 
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ 1(0-3-3) 
 (Drilling Fluid Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 การทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไหลท่ีใช้ในการเจาะ และ
ผลจากการเพิ่มสารเติมแต่งต่าง ๆ  
 
534305 การเรียงล าดับชั นหินและธรณีวิทยาประเทศไทย 3(3-0-6) 
 (Stratigraphy and Geology of Thailand) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ความรู้พื้นฐานทางบรรพชีวินท่ัวไปและบรรพชีวินของ
ประเทศไทย มโนคติของการล าดับชั้นหินของประเทศไทย และ
ธรณีวิทยาของประเทศไทย  
 
534306 วิทยาการตะกอน 3(2-3-7) 
 (Sedimentology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
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533669 ระบบการผลิตอัจฉริยะ 4(4-0-8) 
 (Intelligent Manufacturing System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะ เช่น เครือข่ายใย
ประสาท เซทวิภั ช นัย และขั้นตอนวิธีทางรหัสพันธุกรรม การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 
การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต และเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
 
533670 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการผลิต 4(4-0-8) 
 (Information Technology for Manufacturing System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 วิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ค า
จ ากัดความฐานข้อมูล ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การจัดการการใช้งาน
ร่วมกันระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรม การออกแบบและการน าระบบการ
จัดเก็บข้อมูลไปใช้ การดูแลระบบข้อมูล การใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้าน
การปฏิบัติการ เช่น การควบคุมกระบวนการผลิต คุณภาพ การจ ากัด
ความกระบวนการและการผลิต สินค้าคงคลัง และการซ่อมบ ารุงโรงงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่น วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การปรับปรุงกระบวนการ สถาปัตยกรรมระบบ การดูแลให้มีข้อมูลท่ี
แม่นย าและเพียงพอ 
 
533689 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-1-2) 
 (Industrial Engineering Seminar I)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การน าเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อท่ีน่าสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 
533690 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-1-2) 
 (Industrial Engineering Seminar II)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 การน าเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อท่ีน่าสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

534200 ธรณีวิทยาทั่วไป 4(4-0-8) 
 (General Geology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งภ าย ในขอ งโล ก 
กระบวนการต่างๆ ทีเกิดขึ้นใต้เปลือกโลกและบนผิวโลก คุณสมบัติทาง
กายภาพและการจัดหมวดหมู่ของแร่ หินและวัฏจักรของหิน การระเบิด
ของภูเขาไฟ การเปลี่ยนรูปร่างของเปลือกโลก การเกิดภูเขา และการ
เคลื่อนไหวของเปลือกโลก การผุพังของหินและการเคลื่อนท่ีของมวล 
กระบวนการของน้ าผิวดินและน้ าบาดาล ธารน้ าแข็ง, ทะเลทรายและ
ชายฝั่ง 
 
534201 ปฏิบัติการธรณีวิทยาทั่วไป 1(0-3-3) 
 (General Geology Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การตรวจสอบแร่โดยคุณสมบัติทางกายภาพ การจัดหมวดหมู่
ของแร่และแร่ประกอบหิน การจ าแนกชนิดของหิน การใช้แผนท่ีภูมิ
ประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา 
 
534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 4(3-3-9) 
 (Structural Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 รูปแบบของความเค้นและความเครียดในวัสดุทางธรณี การ
จ าแนกประเภทของโครงสร้างทางธรณีวิทยาจากรูปแบบของหินโผล่
และโดยวิธีการโปรเจคชั่น 
 
534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 (Petroleum Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการส ารวจปิโตรเลียมด้วย
วิธีการต่างๆ เทคนิคการเจาะหลุมส ารวจและหลุมผลิต ตลอดจนวิธีการ
น าขึ้นมาสู่ผิว วิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการ กลั่น 
การขนส่ง และการตลาดของน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
 
534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 (Petroleum Geology) 
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วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การศึกษาเกี่ยวกับการก าเนิด การเกิด การสะสมตัวของ
ปิโตรเลียม ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
 
534205 คุณสมบัติหินและของไหล 3(3-0-6) 
 (Rock and Fluid Properties) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ 
534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 คุณสมบัติของหินและของไหล ทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ ค่าความ
พรุน ค่าความซึมผ่านได้ ค่าอิ่มตัวของไหล ความหนืด ความตึงผิว ความ
ดันแค๊พพิลลารี คุณสมบัติของปิโตรเลียม ก๊าซ น้ ามัน และน้ า การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะของไหล กฏของก๊าซ คุณสมบัติความสัมพันธ์ ความ
ดัน อุณหภูมิ และปริมาตร 
 
534206 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและของไหล 1(0-3-3) 
 (Rock and Fluid Properties Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล 
 ปฏิบัติทดลองคุณสมบัติของหินและของไหลต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแหล่งกักเก็บและวิศวกรรมการผลิต 
 
534300 ศิลาวิทยา 3(2-3-7) 
 (Lithology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ก าเนิดของหินชนิดต่าง ๆ แร่ประกอบหิน ลักษณะเนื้อของ
หิน โครงสร้างของหิน การเรียกชื่อหิน การแบ่งชนิดหิน การศึกษาหิน
โดยแว่นขยายและกล้องขยาย การศึกษาแผ่นหินบางโดยกล้อง
จุลทรรศน์แบบโพลาไรซ่ิง 
 
534301 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ 4(3-3-9) 
 (Geophysical Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 หลักการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการต่างๆ ของการส ารวจ
ธรณีวิทยาใต้พื้นผิวท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 4(4-0-8) 
  (Reservoir Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล และ 10310 
แคลคูลัส 3 และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
  การไหลของไหลในตัวกลางพรุน การไหลเข้าสู่หลุม การ
ทดสอบการไหล คุณสมบัติตัวกลางพรุน การค านวณปริมาณส ารอง 
กลไกลการขับเคล่ือน และการค านวณมวลสมดุลย์ส าหรับแหล่งก๊าซ 
ก๊าซ-ก๊าซเหลว น้ ามัน และน้ าบาดาล 
 
534303 วิศวกรรมการเจาะ 4(4-0-8) 
 (Drilling Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 กลศาสตร์ของการเจาะแบบโรตารี่ ระบบไฮโดรลิคส์ของแท่น
เจาะ น้ าโคลนท่ีใช้ในการเจาะ และองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเจาะท่ี
เหมาะสมท่ีสุด การทดสอบหลุมเจาะโดยผ่านก้านเจาะ เทคนิคการเจาะ
หลุมตรง หลุมเฉียง และหลุมแนวราบ การวางแผนบ่อเจาะ และการเจาะ
นอกชายฝั่งทะเล 
 
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ 1(0-3-3) 
 (Drilling Fluid Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 การทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไหลท่ีใช้ในการเจาะ และ
ผลจากการเพิ่มสารเติมแต่งต่าง ๆ  
 
534305 การเรียงล าดับชั นหินและธรณีวิทยาประเทศไทย 3(3-0-6) 
 (Stratigraphy and Geology of Thailand) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ความรู้พื้นฐานทางบรรพชีวินท่ัวไปและบรรพชีวินของ
ประเทศไทย มโนคติของการล าดับชั้นหินของประเทศไทย และ
ธรณีวิทยาของประเทศไทย  
 
534306 วิทยาการตะกอน 3(2-3-7) 
 (Sedimentology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
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 การก าเนิดของตะกอนของหินตะกอน สภาวะแวดล้อมของ
การตกทับถมของตะกอน มโนคติของลักษณะปรากฏของหินชั้นและ
การประยุกต์ใช้วิชาวิทยาการตะกอนกับวิชาเทคโนโลยีธรณี 
 
534307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมปิโตรเลียมและ 1หน่วยกิต 
 เทคโนโลยีธรณี  
 (Petroleum Engineering and Geotechnology 
  Excursion) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ 534203 
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 การทัศนศึกษาในบริเวณท่ีเกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
ปิโตรเลียม เช่น แหล่งหินต้นก าเนิดไฮโดรคาร์บอน หินกักเก็บ การเยี่ยม
ชมโรงงานและกิจกรรมทางปิโตรเลียมตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังการผลิต 
ตัวอย่างเช่น การส ารวจคลื่นสั่นสะเทือน 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 การออกแบบท่อผลิตและท่อกรุ การอัดซีเมนต์ แพคเกอร์ การยิง
ผนังท่อกรุ เครื่องมือปากหลุมและอุปกรณ์ควบคุมการไหล แหล่งกักเก็บ
ท่ีถูกท าลาย การซ่อมบ ารุงหลุม การกระตุ้นการผลิตโดยใช้กรดกัดและ
ท าให้หินแตก 
 
534310 การฝึกภาคสนาม 3  หน่วยกิต 
 (Field Work) 

วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ 534300 ศิลาวิทยา 
 ฝึกปฏิบัติการส ารวจทางธรณีวิทยาและการท าแผนท่ี การผลิต
แผนท่ีทางธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง  การเตรียมและการเสนอรายงาน
ทางธรณีวิทยา 
 
534311 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ 4(3-3-9) 
 (Well Logging) 
วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล 
 เครื่องอุปกรณ์หยั่ งธรณีหลุมเจาะต่างๆ หลักการ การ
ประยุกต์ และการแปลความหมายของข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงใช้ในการ
เก็บรายละเอียดหลุมเจาะในงานด้านการส ารวจปิโตรเลียม และการ
ประเมินแหล่งสะสมปิโตรเลียมและน้ าบาดาล 
 
534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 (Petroleum Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หลักเศรษฐศาสตร์ทาง
ปิโตรเลียม การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์การลงทุน การ
ตัดสินใจในการลงทุน ระบบภาษีปิโตรเลียม เศรษฐกิจปิโตรเลียมโลก 
 
534401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณ ี 3(0-6-3) 
 (Petroleum Engineering and Geotechnology Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาเฉพาะทางในงานเทคโนโลยีธรณีและปิโตรเลียม 
การส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ๆ การศึกษางานท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ
เครื่องมือทดลอง หรือออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะงาน การวางแผน 
การท างาน การประเมินค่าใช้จ่าย และการก าหนดกรอบเวลาท างาน 
และการน าเสนอโครงการ 
 
534207 ภูมิสันฐานวิทยา 3(2-3-7) 
 (Geomorphology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 กระบวนการทางธรณีวิทยาและลักษณะพื้นผิวท่ีสัมพันธ์กับ
กระบวนการน้ัน ๆ การประยุกต์วิชาภูมิสัณฐานวิทยากับสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณีและวิชาอื่นๆ 
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534208 แร่วิทยา  4(3-3-9) 
 (Mineralogy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาผลึกศาสตร์ การจ าแนก
ชนิดของแร่ คุณสมบัติของแร่และประโยชน์ของแร่ 
 
534313 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-3-7) 
 (Photogeology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ 534207 ภูมิสัณฐานวิทยา 
 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศกับงานทางด้านธรณี วิทยา 
หลักเกณฑ์เบื้องต้นและคุณสมบัติของภาพถ่ายทางอากาศ การแปล
ความหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพจากภาพถ่ายทางอากาศ ความรู้
พื้นฐานทางการรับรู้ระยะไกลรวมท้ังการประยุกต์ใช้งานกับธรณีวิทยา
และเทคโนโลยีธรณี 
 
534314 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Environmental Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธรณีวิทยาและสภาวะ
แวดล้อมของมนุษย์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยากับการวาง
แผนการใช้ท่ีดิน การขยายตัวของชุมชน การพัฒนาชนบทและระบบ
สุขอนามัย 
 
534315 อุทกธรณีวิทยา 4(3-3-9) 
 (Hydrogeology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 วัฎจักรของน้ า ก าเนิดของน้ าใต้ดิน ชนิดและคุณลักษณะของ
ชั้นหินอุ้มน้ า กฎของดาร์ซี 
 
534316 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2 3(3-0-6) 
 (Reservoir Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 
 การทดสอบอั ตราการไหลหลุ มก๊ าซและหลุ ม น้ ามั น 
ความสามารถในการผลิตของหลุม พฤติกรรมการไหลเข้าหลุม การ
วิเคราะห์อัตราผลิตท่ีลดลง การแทนท่ีของสารละลายได้ และการผลิต 

ทุติยภูมิ เบื้ องต้น พื้ นฐานการท าแบบจ าลองคอมพิวเตอร์แหล่ง
ปิโตรเลียม 
 
534317 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 2 3(3-0-6) 
 (Petroleum Production Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1  
 อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ อุปกรณ์แยกของไหล ระบบการ
ปฏิบัติต่อน้ ามัน ระบบปฏิบัติต่อน้ า การออกแบบท่อส่ง มิเตอร์วัดอัตรา
การไหล และอุปกรณ์เพิ่มความดัน 
 
534318 การส ารวจปิโตรเลียม 3(2-3-7) 
 (Petroleum Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และ534301 การ 
ส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
 เป้าหมายของการส ารวจ การศึกษาหินก าเนิด การวิเคราะห์
แอ่ง การส ารวจล าดับชั้นหิน วิธีของการสั่นสะเทือน การได้มาซ่ึงข้อมูล 
การประเมินผลและการแปลความหมายจาก ข้อมูล การสร้าง
แบบจ าลอง วิธีการของแรงโน้มถ่วงและแม่เหล็ก การหยั่งธรณีส าหรับ
การส ารวจ 
 
534319 คลื่นไหวสะเทอืนแบบสะท้อนใน 4(3-3-9) 
 การส ารวจปิโตรเลียม  
 (Reflection Seismics in Petroleum Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534301 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
 ทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการส ารวจด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแปล
ความหมายคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ การประยุกต์ใช้การ
ส ารวจแบบคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับในการส ารวจปิโตรเลียม 
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและการออกส ารวจภาคสนาม 
 
534320 ธรณีวิทยาจากการรับรู้ระยะไกล 4(3-3-9) 
 (Remote Sensing Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ 534202 ธรณีวิทยา
โครงสร้าง 
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 การก าเนิดของตะกอนของหินตะกอน สภาวะแวดล้อมของ
การตกทับถมของตะกอน มโนคติของลักษณะปรากฏของหินชั้นและ
การประยุกต์ใช้วิชาวิทยาการตะกอนกับวิชาเทคโนโลยีธรณี 
 
534307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมปิโตรเลียมและ 1หน่วยกิต 
 เทคโนโลยีธรณี  
 (Petroleum Engineering and Geotechnology 
  Excursion) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ 534203 
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 การทัศนศึกษาในบริเวณท่ีเกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
ปิโตรเลียม เช่น แหล่งหินต้นก าเนิดไฮโดรคาร์บอน หินกักเก็บ การเยี่ยม
ชมโรงงานและกิจกรรมทางปิโตรเลียมตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังการผลิต 
ตัวอย่างเช่น การส ารวจคลื่นสั่นสะเทือน 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 การออกแบบท่อผลิตและท่อกรุ การอัดซีเมนต์ แพคเกอร์ การยิง
ผนังท่อกรุ เครื่องมือปากหลุมและอุปกรณ์ควบคุมการไหล แหล่งกักเก็บ
ท่ีถูกท าลาย การซ่อมบ ารุงหลุม การกระตุ้นการผลิตโดยใช้กรดกัดและ
ท าให้หินแตก 
 
534310 การฝึกภาคสนาม 3  หน่วยกิต 
 (Field Work) 

วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ 534300 ศิลาวิทยา 
 ฝึกปฏิบัติการส ารวจทางธรณีวิทยาและการท าแผนท่ี การผลิต
แผนท่ีทางธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง  การเตรียมและการเสนอรายงาน
ทางธรณีวิทยา 
 
534311 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ 4(3-3-9) 
 (Well Logging) 
วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล 
 เครื่องอุปกรณ์หยั่ งธรณีหลุมเจาะต่างๆ หลักการ การ
ประยุกต์ และการแปลความหมายของข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงใช้ในการ
เก็บรายละเอียดหลุมเจาะในงานด้านการส ารวจปิโตรเลียม และการ
ประเมินแหล่งสะสมปิโตรเลียมและน้ าบาดาล 
 
534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 (Petroleum Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หลักเศรษฐศาสตร์ทาง
ปิโตรเลียม การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์การลงทุน การ
ตัดสินใจในการลงทุน ระบบภาษีปิโตรเลียม เศรษฐกิจปิโตรเลียมโลก 
 
534401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณ ี 3(0-6-3) 
 (Petroleum Engineering and Geotechnology Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาเฉพาะทางในงานเทคโนโลยีธรณีและปิโตรเลียม 
การส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ๆ การศึกษางานท่ีเก่ียวข้อง การออกแบบ
เครื่องมือทดลอง หรือออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะงาน การวางแผน 
การท างาน การประเมินค่าใช้จ่าย และการก าหนดกรอบเวลาท างาน 
และการน าเสนอโครงการ 
 
534207 ภูมิสันฐานวิทยา 3(2-3-7) 
 (Geomorphology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 กระบวนการทางธรณีวิทยาและลักษณะพื้นผิวท่ีสัมพันธ์กับ
กระบวนการน้ัน ๆ การประยุกต์วิชาภูมิสัณฐานวิทยากับสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณีและวิชาอื่นๆ 
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534208 แร่วิทยา  4(3-3-9) 
 (Mineralogy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาผลึกศาสตร์ การจ าแนก
ชนิดของแร่ คุณสมบัติของแร่และประโยชน์ของแร่ 
 
534313 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-3-7) 
 (Photogeology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ 534207 ภูมิสัณฐานวิทยา 
 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศกับงานทางด้านธรณี วิทยา 
หลักเกณฑ์เบื้องต้นและคุณสมบัติของภาพถ่ายทางอากาศ การแปล
ความหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพจากภาพถ่ายทางอากาศ ความรู้
พื้นฐานทางการรับรู้ระยะไกลรวมท้ังการประยุกต์ใช้งานกับธรณีวิทยา
และเทคโนโลยีธรณี 
 
534314 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Environmental Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธรณีวิทยาและสภาวะ
แวดล้อมของมนุษย์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยากับการวาง
แผนการใช้ท่ีดิน การขยายตัวของชุมชน การพัฒนาชนบทและระบบ
สุขอนามัย 
 
534315 อุทกธรณีวิทยา 4(3-3-9) 
 (Hydrogeology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 วัฎจักรของน้ า ก าเนิดของน้ าใต้ดิน ชนิดและคุณลักษณะของ
ชั้นหินอุ้มน้ า กฎของดาร์ซี 
 
534316 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2 3(3-0-6) 
 (Reservoir Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 
 การทดสอบอั ตราการไหลหลุ มก๊ าซและหลุ ม น้ ามั น 
ความสามารถในการผลิตของหลุม พฤติกรรมการไหลเข้าหลุม การ
วิเคราะห์อัตราผลิตท่ีลดลง การแทนท่ีของสารละลายได้ และการผลิต 

ทุติยภูมิ เบื้ องต้น พื้ นฐานการท าแบบจ าลองคอมพิวเตอร์แหล่ง
ปิโตรเลียม 
 
534317 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 2 3(3-0-6) 
 (Petroleum Production Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1  
 อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ อุปกรณ์แยกของไหล ระบบการ
ปฏิบัติต่อน้ ามัน ระบบปฏิบัติต่อน้ า การออกแบบท่อส่ง มิเตอร์วัดอัตรา
การไหล และอุปกรณ์เพิ่มความดัน 
 
534318 การส ารวจปิโตรเลียม 3(2-3-7) 
 (Petroleum Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และ534301 การ 
ส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
 เป้าหมายของการส ารวจ การศึกษาหินก าเนิด การวิเคราะห์
แอ่ง การส ารวจล าดับชั้นหิน วิธีของการสั่นสะเทือน การได้มาซ่ึงข้อมูล 
การประเมินผลและการแปลความหมายจากข้อ มูล การสร้าง
แบบจ าลอง วิธีการของแรงโน้มถ่วงและแม่เหล็ก การหยั่งธรณีส าหรับ
การส ารวจ 
 
534319 คลื่นไหวสะเทอืนแบบสะท้อนใน 4(3-3-9) 
 การส ารวจปิโตรเลียม  
 (Reflection Seismics in Petroleum Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534301 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
 ทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการส ารวจด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแปล
ความหมายคล่ืนไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ การประยุกต์ใช้การ
ส ารวจแบบคล่ืนไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับในการส ารวจปิโตรเลียม 
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและการออกส ารวจภาคสนาม 
 
534320 ธรณีวิทยาจากการรับรู้ระยะไกล 4(3-3-9) 
 (Remote Sensing Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ 534202 ธรณีวิทยา
โครงสร้าง 
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 ทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการส ารวจด้วยการรับรู้จากระยะไกล 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการรับรู้ระยะไกลและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ในการส ารวจหิน แร่ และการจ าแนกลักษณะทางธรณีวิทยา
โครงสร้าง ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและการออกส ารวจภาคสนาม 
 
534321 การเขียนและการเสนอรายงานทางเทคโนโลยีธรณี 1(1-0-2) 
 (Geotechnology Report Writing and Presentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รูปแบบของรายงานทางเทคโนโลยีธรณี ล าดับของเน้ือหาใน
รายงาน การเสนอข้อมูลด้วยตารางแผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การ
อ้างอิง และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 
 
534322 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี 3(3-0-6) 
 (Quaternary Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การประยุกต์ด้วยหลักการเรียงล าดับชั้นหินต่อตะกอนควอ
เทอร์นารี วิธีการหาอายุในควอเทอร์นารี  หลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกในช่วงยุคควอเทอร์นารี แนวความคิดและประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยาของยุคควอเทอร์นารี 
 
534323 ธรณีวิทยาแหล่งแร่ 3(3-0-6) 
 (Geology of Mineral Deposits) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การเกิด คุณลักษณะและการแพร่กระจายของแหล่ งแร่
เศรษฐกิจ รวมท้ังบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการท าเหมืองแร่ 
 
534324 ธรณีวิทยาเหมืองแร่ 3(3-0-6) 
 (Mining Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การส ารวจและการประเมินศักยภาพของแหล่งแร่เศรษฐกิจ 
รวมท้ังบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการท าเหมืองแร่ 
 
534325 ธรณีวิทยาใต้พื นผิว 3(3-0-6) 
 (Subsurface Geology) 

วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 การแปลความหมายของโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการ
วิเคราะห์แอ่งจากหลุมเจาะและข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ การแสดง
โครงสร้างทางธรณีวิทยาในสามมิติ หรือการเตรียมเพื่อผลิตแผนท่ีใต้
พืน้ผิว 
 
534326 เทคโนโลยีหลุมเจาะ 2(2-0-4) 
 (Well Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 การออกแบบและการด าเนินการเจาะ การพัฒนาและการ
บ ารุงรักษาหลุมเจาะ เทคนิคการเจาะ และปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
534327 ธรณีวิทยาของแหล่งทรัพยากรพลังงาน 2(2-0-4) 
 (Geology of Energy Resources) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 หลักการของธรณี วิทยาปิ โตรเลียม ธรณี วิทยาถ่านหิน 
ธรณีวิทยาของหินน้ ามัน พลังงานความร้อนใต้พิภพ แร่กัมมันตรังสี การ
ใช้ประโยชน์และแนวโน้มของความต้องการ 
 
534328 การจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา 2(2-0-4) 
 (Geodata Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ 523101 การเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 หลักการของการหาปริมาณทางธรณี วิทยา การ
ประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา การ
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์และการเสนอผลงานด้วยกราฟหรือแผนภาพต่าง ๆ  
 
534329 การส ารวจธรณีเคมีเบื องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Geochemical Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 แรวิทยาเบื้องต้น สภาพแวดล้อมทางธรณีเคมี การกระจายตัว
แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ การส ารวจแบบไพศาล และการส ารวจแบบ
ละเอียด การเก็บตัวอย่างธรณีเคมี วิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 
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534330 วิศวกรรมก๊าซธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 (Natural Gas Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
 ส่วนประกอบและคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ  วิธีการวัด
และการเก็บตัวอย่าง การประเมินปริมาณส ารอง กระบวนการผลิต 
เทคนิคการขนส่ง และการอุปโภคก๊าซธรรมชาติ 
 
534331 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 3(3-0-6) 
 (Clean Coal Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ค านิยามของถ่านหิน การก าเนิดและกระบวนการเกิดถ่านหิน 
การจ าแนกถ่านหิน การส ารวจถ่านหิน การท าเหมืองถ่านหิน การใช้
ประโยชน์จากถ่านหิน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถ่านหิน 
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้ ขณะเผาไหม้ และหลังการ
เผาไหม ้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดโดยการแปรรูป 
 
534332 น  ามันและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่มีลักษณะพิเศษ 3(3-0-6) 
 (Unconventional Oil and Gas) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ค านิยามของแหล่งทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอก
รูปแบบ ประเภทของทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอกรูปแบบ 
การส ารวจและผลิตทรัพยากรจากแหล่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอก
รูปแบบ แหล่งทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอกรูปแบบใน
ประเทศไทยและแหล่งที่ส าคัญของโลก 
 
534333 ธรณีพิบัติภัย 3(3-0-6) 
 (Geohazards) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ค านิยามของธรณีภัยพิบัติ ภัยพิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุโลก ภัย
พิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการของโลก ผลกระทบของธรณีภัยพิบัติต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม วิธีการส าหรับการลดธรณีภัยพิบัติ 
 
534334 สถิติธรณีปิโตรเลียม                            4(4-0-8) 

(Petroleum Geostatistics)  
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 

 ทฤษฎีส่วนประกอบและประโยชน์ทางวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์ของวิชาสถิติ การกระจายตัวแบบแยกและต่อเน่ือง การ
ประมาณค่าปัจจัยตัวประกอบ การทดสอบทางสมมติฐาน การก้าวหน้า
แบบเส้นตรง การสัมพันธ์ทางสถิติและธรณีปิโตรเลียมและการใช้
ประโยชน์ 
 
534335  การส ารวจและพัฒนาแหล่ง 4(4-0-8) 
 ปิโตรเลียมที่มีลักษณะพิเศษ  
   (Unconventional Petroleum Field Exploration 

 and Development) 
 วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ  

แหล่งก๊าซท่ีมีลักษณะพิเศษ ก๊าซในหินทรายเน้ือแน่น 
ก๊าซในถ่านหิน ก๊าซในหินดินดาน และก๊าซท่ีแข็งตัว ธรณีวิทยาน้ ามัน
หนักและเทคโนโลยีการผลิต ธรณีวิทยาแหล่งปิโตรเลียมท่ีมีลักษณะ
พิเศษ ลักษณะแหล่งกักเก็บ วิธีการเจาะส ารวจ การเตรียมหลุมผลิต 
และกระตุ้นหลุมเจาะ การประเมินผลและทดสอบอัตราการไหล 
อุปกรณ์การแยกและผลิต การขนส่งและขาย กลไกการขับเคลื่อนราคา
ทางเศรษฐศาสตร์ กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม 
 
534336  การพรรณนาแหล่งกักเก็บ  4(4-0-8) 
 (Reservoir Description) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การผสมผสานคุณสมบัติของแหล่งกักเก็บและประสบการณ์
ของนักศึกษาท่ีเรียนวิศวกรรมปิโตรเลียม ด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ 
และวิศวกรรมแหล่งกักเก็บเข้าด้วยกัน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณี
ฟิสิกส์และทางวิศวกรรมมาสร้างแบบจ าลองแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
จ าลองแหล่งกักเก็บ การบริหารแหล่งกักเก็บและประเมินผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
 
534337  การน าเสนอทางด้านเทคนิค 1(0-3-3) 
 (Technical Presentations) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคนิคการเตรียมเอกสารทางด้านเทคนิคและวิชาการด้าน
ปิโตรเลียม เทคนิคการน าเสนอ น าเสนอผลงานต่อกรรมการ และ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
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 ทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการส ารวจด้วยการรับรู้จากระยะไกล 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการรับรู้ระยะไกลและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ในการส ารวจหิน แร่ และการจ าแนกลักษณะทางธรณีวิทยา
โครงสร้าง ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและการออกส ารวจภาคสนาม 
 
534321 การเขยีนและการเสนอรายงานทางเทคโนโลยีธรณี 1(1-0-2) 
 (Geotechnology Report Writing and Presentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รูปแบบของรายงานทางเทคโนโลยีธรณี ล าดับของเน้ือหาใน
รายงาน การเสนอข้อมูลด้วยตารางแผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การ
อ้างอิง และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 
 
534322 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี 3(3-0-6) 
 (Quaternary Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การประยุกต์ด้วยหลักการเรียงล าดับชั้นหินต่อตะกอนควอ
เทอร์นารี วิธีการหาอายุในควอเทอร์นารี  หลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกในช่วงยุคควอเทอร์นารี แนวความคิดและประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยาของยุคควอเทอร์นารี 
 
534323 ธรณีวิทยาแหล่งแร่ 3(3-0-6) 
 (Geology of Mineral Deposits) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การเกิด คุณลักษณะและการแพร่กระจายของแหล่ งแร่
เศรษฐกิจ รวมท้ังบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการท าเหมืองแร่ 
 
534324 ธรณีวิทยาเหมืองแร่ 3(3-0-6) 
 (Mining Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การส ารวจและการประเมินศักยภาพของแหล่งแร่เศรษฐกิจ 
รวมท้ังบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการท าเหมืองแร่ 
 
534325 ธรณีวิทยาใต้พื นผิว 3(3-0-6) 
 (Subsurface Geology) 

วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 การแปลความหมายของโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการ
วิเคราะห์แอ่งจากหลุมเจาะและข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ การแสดง
โครงสร้างทางธรณีวิทยาในสามมิติ หรือการเตรียมเพื่อผลิตแผนท่ีใต้
พืน้ผิว 
 
534326 เทคโนโลยีหลุมเจาะ 2(2-0-4) 
 (Well Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 การออกแบบและการด าเนินการเจาะ การพัฒนาและการ
บ ารุงรักษาหลุมเจาะ เทคนิคการเจาะ และปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
534327 ธรณีวิทยาของแหล่งทรัพยากรพลังงาน 2(2-0-4) 
 (Geology of Energy Resources) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 หลักการของธรณี วิทยาปิ โตรเลียม ธรณี วิทยาถ่านหิน 
ธรณีวิทยาของหินน้ ามัน พลังงานความร้อนใต้พิภพ แร่กัมมันตรังสี การ
ใช้ประโยชน์และแนวโน้มของความต้องการ 
 
534328 การจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา 2(2-0-4) 
 (Geodata Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ 523101 การเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 หลักการของการหาปริมาณทางธรณี วิทยา การ
ประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา การ
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์และการเสนอผลงานด้วยกราฟหรือแผนภาพต่าง ๆ  
 
534329 การส ารวจธรณีเคมีเบื องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Geochemical Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 แรวิทยาเบื้องต้น สภาพแวดล้อมทางธรณีเคมี การกระจายตัว
แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ การส ารวจแบบไพศาล และการส ารวจแบบ
ละเอียด การเก็บตัวอย่างธรณีเคมี วิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 
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534330 วิศวกรรมก๊าซธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 (Natural Gas Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
 ส่วนประกอบและคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ  วิธีการวัด
และการเก็บตัวอย่าง การประเมินปริมาณส ารอง กระบวนการผลิต 
เทคนิคการขนส่ง และการอุปโภคก๊าซธรรมชาติ 
 
534331 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 3(3-0-6) 
 (Clean Coal Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ค านิยามของถ่านหิน การก าเนิดและกระบวนการเกิดถ่านหิน 
การจ าแนกถ่านหิน การส ารวจถ่านหิน การท าเหมืองถ่านหิน การใช้
ประโยชน์จากถ่านหิน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถ่านหิน 
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้ ขณะเผาไหม้ และหลังการ
เผาไหม ้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดโดยการแปรรูป 
 
534332 น  ามันและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่มีลักษณะพิเศษ 3(3-0-6) 
 (Unconventional Oil and Gas) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ค านิยามของแหล่งทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอก
รูปแบบ ประเภทของทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอกรูปแบบ 
การส ารวจและผลิตทรัพยากรจากแหล่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอก
รูปแบบ แหล่งทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอกรูปแบบใน
ประเทศไทยและแหล่งที่ส าคัญของโลก 
 
534333 ธรณีพิบัติภัย 3(3-0-6) 
 (Geohazards) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ค านิยามของธรณีภัยพิบัติ ภัยพิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุโลก ภัย
พิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการของโลก ผลกระทบของธรณีภัยพิบัติต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม วิธีการส าหรับการลดธรณีภัยพิบัติ 
 
534334 สถิติธรณีปิโตรเลียม                            4(4-0-8) 

(Petroleum Geostatistics)  
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 

 ทฤษฎีส่วนประกอบและประโยชน์ทางวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์ของวิชาสถิติ การกระจายตัวแบบแยกและต่อเน่ือง การ
ประมาณค่าปัจจัยตัวประกอบ การทดสอบทางสมมติฐาน การก้าวหน้า
แบบเส้นตรง การสัมพันธ์ทางสถิติและธรณีปิโตรเลียมและการใช้
ประโยชน์ 
 
534335  การส ารวจและพัฒนาแหล่ง 4(4-0-8) 
 ปิโตรเลียมที่มีลักษณะพิเศษ  
   (Unconventional Petroleum Field Exploration 

 and Development) 
 วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ  

แหล่งก๊าซท่ีมีลักษณะพิเศษ ก๊าซในหินทรายเน้ือแน่น 
ก๊าซในถ่านหิน ก๊าซในหินดินดาน และก๊าซท่ีแข็งตัว ธรณีวิทยาน้ ามัน
หนักและเทคโนโลยีการผลิต ธรณีวิทยาแหล่งปิโตรเลียมท่ีมีลักษณะ
พิเศษ ลักษณะแหล่งกักเก็บ วิธีการเจาะส ารวจ การเตรียมหลุมผลิต 
และกระตุ้นหลุมเจาะ การประเมินผลและทดสอบอัตราการไหล 
อุปกรณ์การแยกและผลิต การขนส่งและขาย กลไกการขับเคลื่อนราคา
ทางเศรษฐศาสตร์ กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม 
 
534336  การพรรณนาแหล่งกักเก็บ  4(4-0-8) 
 (Reservoir Description) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การผสมผสานคุณสมบัติของแหล่งกักเก็บและประสบการณ์
ของนักศึกษาท่ีเรียนวิศวกรรมปิโตรเลียม ด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ 
และวิศวกรรมแหล่งกักเก็บเข้าด้วยกัน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณี
ฟิสิกส์และทางวิศวกรรมมาสร้างแบบจ าลองแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
จ าลองแหล่งกักเก็บ การบริหารแหล่งกักเก็บและประเมินผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
 
534337  การน าเสนอทางด้านเทคนิค 1(0-3-3) 
 (Technical Presentations) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคนิคการเตรียมเอกสารทางด้านเทคนิคและวิชาการด้าน
ปิโตรเลียม เทคนิคการน าเสนอ น าเสนอผลงานต่อกรรมการ และ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
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534400 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Geology for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ธรณีวิทยาท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ลักษณะพื้นผิวของ
เปลือกโลก ลักษณะและการก าเนิดของหินโดยท่ัวไป โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา การส ารวจท าแผนท่ีธรณี ธรณีวิทยาของแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ท่ีตั้งเขื่อนและอ่างเก็บน้ า การควบคุมการกัดเซาะและน้ าท่วม การเจาะ
อุโมงค์ แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินทรุด วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง 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 หัวข้อศึกษาชั นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 1 3(0-9-9) 
 (Advanced Topics in Geotechnology I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ 
ทางด้านเทคโนโลยีธรณี 
 
534405 หัวข้อศึกษาชั นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 2 3(0-9-9) 
 (Advanced Topics in Geotechnology II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่  ๆ 
ทางด้านเทคโนโลยีธรณี 
 
534406  วิศวกรรมการเจาะชั นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Drilling Engineering)         
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 

 การคาดคะเนความดันของชั้นหินและความดันท่ีหินแตก 
ปัญหาและการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการเจาะหลุม การออกแบบน้ าโคลน 
การวางแผนออกแบบหลุมเจาะ การประเมินค่าใช้จ่ายและควบคุมราคา
หลุมเจาะ การควบคุมหลุมเจาะไม่ให้ปะทุและความปลอดภัย การ
ออกแบบและเลือกชนิดหัวเจาะ การวางแผนออกแบบหลุมเอียงและ
หลุมแนวราบ เทคโนโลยีใหม่ๆในการเจาะ 
 
534407 วิศวกรรมการผลิตชั นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Production Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1 
 วิเคราะห์ระบบผลิต การท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การออกแบบอุ ปกรณ์ ก้ นหลุ ม  การออกแบบอุปกรณ์ บน ดิน 
กระบวนการแยกน้ ามันและก๊าซ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ ามัน
และก๊าซ ระบบและหลุมก าจัดของเสีย การบริหารและพัฒนาแหล่ง
ปิโตรเลียม 
 
534408 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บขั นสูง 4(4-0-8) (Advanced Reservoir Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 
 การใช้สมการการสมดุลสสารให้ได้ประโยชน์สูงสุด การค านวณ
ปริมาณของไหลในหินและความสามารถในการไหลสัมพัทธ์ของของไหล 
การไหลแบบรัศมี การไหลคงตัวและกึ่งคงตัว วิเคราะห์คุณสมบัติจาก
เส้นกราฟ ประสิทธิภาพในการแทนท่ี กลไกการไหลในแหล่งปิโตรเลียมท่ี
มีน้ าขับ การเกิดกรวยก๊าซและน้ า การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ ามัน 
 
534409  การสร้างคุณลักษณะธรณีแหล่งกักเก็บก๊าซและน  ามัน 4(4-0-8) 
 (Geological Characterization of Oil and Gas 
 Reservoirs)  
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 534302 วิศวกรรมแหล่งกัก
เก็บ 1  
 แบบจ าลองส าหรับการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ทบทวนธรณี
แหล่งกักเก็บ สภาพการตกตะกอน การวิเคราะห์ปิโตรฟิสิกส์และธรณีสถิติ 
การประมาณปริมาณส ารอง วิเคราะห์และผนวกประสานข้อมูล
แบบจ าลองส าหรับแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ 
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534410  การวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ 4(4-0-8) 
หลุมปิโตรเลียม              
(Well Test Analysis and Design)  

วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 
 การแก้สมการการไหลไม่คงตัว การทดสอบอัตราการไหลไม่
คงตัว การทดสอบแบบวัดความดันต่ าลง แบบวัดความดันเพิ่มขึ้นหลัง
ปิดหลุม การวิเคราะห์ผลการทดสอบอัตราการไหลหลายอัตรา ท้ังหลุม
น้ ามันและหลุมก๊าซ การทดสอบอัตราการไหลและส่งปิโตรเลียม การ
วิเคราะห์แบบเทียบกราฟ ผลจากการกระท าหลายปัจจัย ทดสอบหลาย
หลุมท่ีสัมพันธ์กัน การออกแบบการทดสอบหลุมปิโตรเลียม 
 
534411 การจ าลองคอมพิวเตอร์แหล่งกักเก็บ 4(4-0-8)  
 (Reservoir Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและแหล่งกักเก็บโดยใช้การจ าลอง
คอมพิวเตอร์แหล่งกักเก็บจากโปรแกรมพาณิชย์ ใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่เปิดเผย
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ท าแบบจ าลองแหล่งกักเก็บ ออกแบบ
แบบจ าลองแหล่งกักเก็บและตรวจสอบ คาดการณ์อัตราการผลิตและท า
ให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการ
ตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆ 
 
534412 การประเมินโครงการปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 (Petroleum Project Evaluation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความรู้ทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและเศรษฐศาสตร์
ประเมินโครงการน้ ามันและก๊าซ ค่าของเงินและเวลา การวัดก าไรจาก
การลงทุน ประมาณราคาอุปกรณ์ ราคาปิโตรเลียม และคาดการณ์การ
ผลิตปิโตรเลียม ประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอน วิธีเลือก
โครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการ 
 
534490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
534491 สหกิจศึกษา 1 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบ 
 
534492 สหกิจศึกษา 2    8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 534491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 



586 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

534400 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Geology for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ธรณีวิทยาท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ลักษณะพื้นผิวของ
เปลือกโลก ลักษณะและการก าเนิดของหินโดยท่ัวไป โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา การส ารวจท าแผนท่ีธรณี ธรณีวิทยาของแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ท่ีตั้งเขื่อนและอ่างเก็บน้ า การควบคุมการกัดเซาะและน้ าท่วม การเจาะ
อุโมงค์ แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินทรุด วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง 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 หัวข้อศึกษาชั นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 1 3(0-9-9) 
 (Advanced Topics in Geotechnology I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ 
ทางด้านเทคโนโลยีธรณี 
 
534405 หัวข้อศึกษาชั นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 2 3(0-9-9) 
 (Advanced Topics in Geotechnology II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่  ๆ 
ทางด้านเทคโนโลยีธรณี 
 
534406  วิศวกรรมการเจาะชั นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Drilling Engineering)         
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 

 การคาดคะเนความดันของชั้นหินและความดันท่ีหินแตก 
ปัญหาและการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการเจาะหลุม การออกแบบน้ าโคลน 
การวางแผนออกแบบหลุมเจาะ การประเมินค่าใช้จ่ายและควบคุมราคา
หลุมเจาะ การควบคุมหลุมเจาะไม่ให้ปะทุและความปลอดภัย การ
ออกแบบและเลือกชนิดหัวเจาะ การวางแผนออกแบบหลุมเอียงและ
หลุมแนวราบ เทคโนโลยีใหม่ๆในการเจาะ 
 
534407 วิศวกรรมการผลิตชั นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Production Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1 
 วิเคราะห์ระบบผลิต การท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การออกแบบอุ ปกรณ์ ก้ นหลุ ม  การออกแบบอุปกรณ์ บนดิ น 
กระบวนการแยกน้ ามันและก๊าซ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ ามัน
และก๊าซ ระบบและหลุมก าจัดของเสีย การบริหารและพัฒนาแหล่ง
ปิโตรเลียม 
 
534408 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บขั นสูง 4(4-0-8) (Advanced Reservoir Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 
 การใช้สมการการสมดุลสสารให้ได้ประโยชน์สูงสุด การค านวณ
ปริมาณของไหลในหินและความสามารถในการไหลสัมพัทธ์ของของไหล 
การไหลแบบรัศมี การไหลคงตัวและกึ่งคงตัว วิเคราะห์คุณสมบัติจาก
เส้นกราฟ ประสิทธิภาพในการแทนท่ี กลไกการไหลในแหล่งปิโตรเลียมท่ี
มีน้ าขับ การเกิดกรวยก๊าซและน้ า การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ ามัน 
 
534409  การสร้างคุณลักษณะธรณีแหล่งกักเก็บก๊าซและน  ามัน 4(4-0-8) 
 (Geological Characterization of Oil and Gas 
 Reservoirs)  
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 534302 วิศวกรรมแหล่งกัก
เก็บ 1  
 แบบจ าลองส าหรับการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ทบทวนธรณี
แหล่งกักเก็บ สภาพการตกตะกอน การวิเคราะห์ปิโตรฟิสิกส์และธรณีสถิติ 
การประมาณปริมาณส ารอง วิเคราะห์และผนวกประสานข้อมูล
แบบจ าลองส าหรับแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ 
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534410  การวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ 4(4-0-8) 
หลุมปิโตรเลียม              
(Well Test Analysis and Design)  

วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 
 การแก้สมการการไหลไม่คงตัว การทดสอบอัตราการไหลไม่
คงตัว การทดสอบแบบวัดความดันต่ าลง แบบวัดความดันเพิ่มขึ้นหลัง
ปิดหลุม การวิเคราะห์ผลการทดสอบอัตราการไหลหลายอัตรา ท้ังหลุม
น้ ามันและหลุมก๊าซ การทดสอบอัตราการไหลและส่งปิโตรเลียม การ
วิเคราะห์แบบเทียบกราฟ ผลจากการกระท าหลายปัจจัย ทดสอบหลาย
หลุมท่ีสัมพันธ์กัน การออกแบบการทดสอบหลุมปิโตรเลียม 
 
534411 การจ าลองคอมพิวเตอร์แหล่งกักเก็บ 4(4-0-8)  
 (Reservoir Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและแหล่งกักเก็บโดยใช้การจ าลอง
คอมพิวเตอร์แหล่งกักเก็บจากโปรแกรมพาณิชย์ ใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่เปิดเผย
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ท าแบบจ าลองแหล่งกักเก็บ ออกแบบ
แบบจ าลองแหล่งกักเก็บและตรวจสอบ คาดการณ์อัตราการผลิตและท า
ให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการ
ตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆ 
 
534412 การประเมินโครงการปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 (Petroleum Project Evaluation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความรู้ทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและเศรษฐศาสตร์
ประเมินโครงการน้ ามันและก๊าซ ค่าของเงินและเวลา การวัดก าไรจาก
การลงทุน ประมาณราคาอุปกรณ์ ราคาปิโตรเลียม และคาดการณ์การ
ผลิตปิโตรเลียม ประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอน วิธีเลือก
โครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการ 
 
534490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
534491 สหกิจศึกษา 1 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบ 
 
534492 สหกิจศึกษา 2    8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 534491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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534493 สหกิจศึกษา 3 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 534492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่ อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบ 
 
534494 โครงงานศึกษาวิชาชีพวิศวกรรม               9  หน่วยกิต 
 ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี  
 (Petroleum Engineering and Geotechnology  
 Profession Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางเทคโนโลยีธรณี  ธรณีวิทยา
ปิโตรเลียม วิศวกรรมปิโตรเลียม โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการ
วิจัย น าเสนอโครงงานท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ธรณีวิทยาปิโตรเลียม วิศวกรรมปิโตรเลียม โดยโครงงานน้ันต้องเป็น
การพัฒนาส่ิงที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมี
การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535200 แนะน าวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-3) 
 (Orientation to Manufacturing Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เตรียมพื้นฐานของผู้ศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต  ศึกษา
ภาพรวมของหลักสูตรและภาพรวมของการประกอบวิชาชีพ อธิบาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ศึกษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อช่วยในเรียนรู้ การเขียนรายงาน การ
น าเสนองานทางวิศวกรรม ความส าคัญของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
และอุปกรณ์พื้นฐานของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม เช่น เซนเซอร์ 
ระบบกระตุ้น มอเตอร์ ระบบอัตโนมัตินิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายความส าคัญและบทบาทของวิศวกรรม

การผลิตได้ 
2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
535201 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตพื นฐาน 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 และข้อจ ากัดของกรรมวิธีการผลิต
ต่าง ๆ ได้ 

2. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึงความ
ปลอดภัยในการท างาน 

3. สามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานได้อย่างเหมาะสม 
 
535202 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 2(1-3-5) 
 (Computer Application for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 ฝึกปฏิบัติการค านวณปัญหาทางวิศวกรรมและสร้างแผนภาพ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่นของโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน การเขียนมา
โคร การเขียนโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิคเพื่อควบคุมโปรแกรมประยุกต์
พื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ค านวณปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐานและสร้างแผนภาพ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วย 

2. เขียนโปรแกรมช่วยค านวณปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐานได้ 
 
535203 เครือข่ายเชื่อมโยงสรรพสิ่ง 2(1-3-5) 
 (Internet of Things) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 วิธีการท่ีจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น ระบบท่ีมีความฉลาด , การควบคุมแบบ 
Adaptive, ก ารติ ดต่ อ สื่ อ ส ารแ ละ ระบ บ เครื อ ข่ าย , Real-time 
Embedded Cyber-Physical Systems Architecture 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจดจ าวิธีการใช้งานและควบคุมระบบท่ีมีความ
ฉลาดและสามารถปฏิบัติตามวิธีการได้อย่างถูกต้อง  

2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535204 การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Automation Machine Structure Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักการของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การรับโหลดของชิ้นส่วน
ตามกฎของ Hooke แรงเฉือน แรงบิดในเพลา ความเค้นบิดและเฉือน
ในคาน แรงท่ีกระท ากับสกรู โครงสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
รวมท้ังการออกแบบและการเลือกโครงสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. แก้โจทย์ปัญหาโครงสร้างของเครื่องจักรอัตโนมัติได้ 
2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
535205 พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน 4(4-0-8) 
 (Dynamics and Vibrations) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์และการสั่นสะเทือนของโมเดล
ทางเครื่องกล จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนท่ีใน
ระนาบ งาน พลังงานและโมเมนตัม การสั่นแบบอิสระและด้วยแรง
บังคับของโมเดลทางกลในรูปแบบต่างๆ การแก้ปัญหาด้วย Eigen 
values พื้ นฐานของพลศาสตร์และการสั่ นสะเทือนของระบบ
แบบต่อเนื่อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบ ายหลั กการพื้ น ฐานของพลศาสตร์และการ
สั่นสะเทือนของโมเดลทางเครื่องกลได้ 

2. แก้ ปั ญ ห าโจทย์ พื้ น ฐานขอ งพลศาสตร์ และก าร
สั่นสะเทือนทางเครื่องกลได้ 

535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Dynamics of Automation Machine) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ชนิดของข้อต่อทางกลของ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ จลนศาสตร์ของกลไกข้อต่อ การวิเคราะห์ด้วย
เวคเตอร์ของความเร็ว ความเร่งและแรงท่ีเกิดขึ้นในกลไกข้อต่อ 
หลักการเบื้องต้นของเฟือง โซ่ สายพาน ชุดขับ หลักการปรับแก้ไขความ
ไม่สมดุลในการหมุนของเครื่องจักรกล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายหลักพื้นฐานของพลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอัตโนมัติได้ 

2. วิ เคราะห์จนลศาสตร์ของกลไกข้อต่อทางกลของ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ เพื่อหาความเร็ว ความเร่ง และ
แรงที่เกิดขึ้นได้ 

 
535207 การศึกษาการท างาน 3(3-0-6) 
 (Work Study) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา วิธีการวิเคราะห์การ
ท างาน การวัดการท างาน ขั้นตอนและวิธีการประยุกต์ใช้หลักการ
เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการปรับปรุงการท างานโดยสร้าง
แผนภาพ การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการผลิต แผนผัง
การไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมิคนกับเครื่องจักร การออกแบบ
สถานท่ีท างานให้เหมาะสมกับพนักงาน การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบ
ไมโคร การหาเวลามาตรฐานการท างานโดยตรง การสุ่มงาน การหา
อัตราประสิทธิภาพการท างาน ระบบข้อมูลมาตรฐานและการใช้
เครื่องมือต่างๆ ท่ีสัมพันธ์ในการท างาน ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สร้างแผนภาพการท างานด้วยสัญลักษณ์พื้นฐานต่าง ๆ 
ได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

2. รับผิดชอบต่องานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535208 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2(1-3-5) 
  (Computer Aided Manufacturing) 
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534493 สหกิจศึกษา 3 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 534492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่ อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบ 
 
534494 โครงงานศึกษาวิชาชีพวิศวกรรม               9  หน่วยกิต 
 ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี  
 (Petroleum Engineering and Geotechnology  
 Profession Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางเทคโนโลยีธรณี  ธรณีวิทยา
ปิโตรเลียม วิศวกรรมปิโตรเลียม โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการ
วิจัย น าเสนอโครงงานท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ธรณีวิทยาปิโตรเลียม วิศวกรรมปิโตรเลียม โดยโครงงานน้ันต้องเป็น
การพัฒนาส่ิงที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมี
การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535200 แนะน าวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-3) 
 (Orientation to Manufacturing Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เตรียมพื้นฐานของผู้ศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต  ศึกษา
ภาพรวมของหลักสูตรและภาพรวมของการประกอบวิชาชีพ อธิบาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ศึกษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อช่วยในเรียนรู้ การเขียนรายงาน การ
น าเสนองานทางวิศวกรรม ความส าคัญของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
และอุปกรณ์พื้นฐานของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม เช่น เซนเซอร์ 
ระบบกระตุ้น มอเตอร์ ระบบอัตโนมัตินิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายความส าคัญและบทบาทของวิศวกรรม

การผลิตได้ 
2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
535201 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตพื นฐาน 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 และข้อจ ากัดของกรรมวิธีการผลิต
ต่าง ๆ ได้ 

2. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึงความ
ปลอดภัยในการท างาน 

3. สามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานได้อย่างเหมาะสม 
 
535202 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 2(1-3-5) 
 (Computer Application for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 ฝึกปฏิบัติการค านวณปัญหาทางวิศวกรรมและสร้างแผนภาพ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่นของโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน การเขียนมา
โคร การเขียนโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิคเพื่อควบคุมโปรแกรมประยุกต์
พื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ค านวณปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐานและสร้างแผนภาพ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วย 

2. เขียนโปรแกรมช่วยค านวณปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐานได้ 
 
535203 เครือข่ายเชื่อมโยงสรรพสิ่ง 2(1-3-5) 
 (Internet of Things) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 วิธีการท่ีจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น ระบบท่ีมีความฉลาด , การควบคุมแบบ 
Adaptive, ก ารติ ดต่ อ สื่ อ ส ารแ ละ ระบ บ เครื อ ข่ าย , Real-time 
Embedded Cyber-Physical Systems Architecture 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจดจ าวิธีการใช้งานและควบคุมระบบท่ีมีความ
ฉลาดและสามารถปฏิบัติตามวิธีการได้อย่างถูกต้อง  

2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535204 การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Automation Machine Structure Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักการของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การรับโหลดของชิ้นส่วน
ตามกฎของ Hooke แรงเฉือน แรงบิดในเพลา ความเค้นบิดและเฉือน
ในคาน แรงท่ีกระท ากับสกรู โครงสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
รวมท้ังการออกแบบและการเลือกโครงสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. แก้โจทย์ปัญหาโครงสร้างของเครื่องจักรอัตโนมัติได้ 
2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
535205 พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน 4(4-0-8) 
 (Dynamics and Vibrations) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์และการสั่นสะเทือนของโมเดล
ทางเครื่องกล จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนท่ีใน
ระนาบ งาน พลังงานและโมเมนตัม การสั่นแบบอิสระและด้วยแรง
บังคับของโมเดลทางกลในรูปแบบต่างๆ การแก้ปัญหาด้วย Eigen 
values พื้ นฐานของพลศาสตร์และการสั่ นสะเทือนของระบบ
แบบต่อเนื่อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบ ายหลั กการพื้ น ฐานของพลศาสตร์และการ
สั่นสะเทือนของโมเดลทางเครื่องกลได้ 

2. แก้ ปั ญ ห าโจทย์ พื้ น ฐานขอ งพลศาสตร์ และก าร
สั่นสะเทือนทางเครื่องกลได้ 

535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Dynamics of Automation Machine) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ชนิดของข้อต่อทางกลของ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ จลนศาสตร์ของกลไกข้อต่อ การวิเคราะห์ด้วย
เวคเตอร์ของความเร็ว ความเร่งและแรงท่ีเกิดขึ้นในกลไกข้อต่อ 
หลักการเบื้องต้นของเฟือง โซ่ สายพาน ชุดขับ หลักการปรับแก้ไขความ
ไม่สมดุลในการหมุนของเครื่องจักรกล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายหลักพื้นฐานของพลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอัตโนมัติได้ 

2. วิ เคราะห์จนลศาสตร์ของกลไกข้อต่อทางกลของ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ เพื่อหาความเร็ว ความเร่ง และ
แรงที่เกิดขึ้นได้ 

 
535207 การศึกษาการท างาน 3(3-0-6) 
 (Work Study) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา วิธีการวิเคราะห์การ
ท างาน การวัดการท างาน ขั้นตอนและวิธีการประยุกต์ใช้หลักการ
เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการปรับปรุงการท างานโดยสร้าง
แผนภาพ การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการผลิต แผนผัง
การไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมิคนกับเครื่องจักร การออกแบบ
สถานท่ีท างานให้เหมาะสมกับพนักงาน การศึกษาการเคล่ือนไหวแบบ
ไมโคร การหาเวลามาตรฐานการท างานโดยตรง การสุ่มงาน การหา
อัตราประสิทธิภาพการท างาน ระบบข้อมูลมาตรฐานและการใช้
เครื่องมือต่างๆ ท่ีสัมพันธ์ในการท างาน ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สร้างแผนภาพการท างานด้วยสัญลักษณ์พื้นฐานต่าง ๆ 
ได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

2. รับผิดชอบต่องานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535208 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2(1-3-5) 
  (Computer Aided Manufacturing) 
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วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล  
 ความเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
และการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมาตรฐานและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ระหว่างโปรแกรมคอมพิ วเตอร์การออกแบบ เพื่ อการ
ประกอบการออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต กระบวนการขึ้นรูป
โดยวิธีน าเนื้อวัสดุออก เครื่องจักรซีเอ็นซี การกลึงการกัด เครื่องมือตัด 
และเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมทางเดินของเครื่องมือตัด
ของเครื่องจักรซีเอ็นซี เช่น M-code G-code การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับช่วยสร้างโปรแกรมควบคุมทางเดินของเครื่องมือตัด วิศวกรรม
ย้อนรอย การขึ้นรูปเร็ว การจัดการวงจรอายุผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการการควบคุมการท างานของเครื่อง CNC 
2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่อง 

CNC ได้ 
3. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงพาณิชน์ช่วยในการ

วิเคราะห์ ประเมินกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

4. สามารถรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535209 ระบบอัตโนมัติ 2(1-3-5) 
 (Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 535200 แนะน าวิศวกรรมการผลิต 
 หลักการท างาน ประโยชน์ และข้อจ ากัดของอุปกรณ์พื้นฐาน
ส าหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม เช่น เซนเซอร์ ระบบกระตุ้น 
มอเตอร์ ระบบอัตโนมัตินิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ การควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์เหล่าน้ันด้วยพีแอลซี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์พื้นฐานท่ีใช้
ในระบบอัตโนมัติอุตสากรรมได้ 

2. สามารถควบคุมอุปกรณ์ของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
พื้นฐานได้ 

3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 

535221 พื นฐานกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 (Fundamental of Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นงานจากวัสดุ
โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม เช่น การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการ
หล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปแบบผง การฉีดขึ้นรูป 
การเป่าขึ้นรูป การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความ
ร้อน กระบวนการแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรพื้นฐานและ
เครื่องจักรท่ีมีระบบควบคุมเชิงตัวเลข เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่อง
ตัด การปรับปรุงคุณภาพผิวและการเคลือบผิว กระบวนการเชื่อมต่อ
วัสดุด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเชื่อม การใช้สลักเกลียว การใช้กาว รวมถึง
กระบวนการผลิตท่ีทันสมัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการ จุดเด่น และข้อจ ากัดของกรรมวิธีการ
ผลิตต่าง ๆ ได้ 

2. รับผิดชอบต่องานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
3. สามารถน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
535301 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตยุคดิจิทัล 1(0-3-3) 
 (Digital Manufacturing Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 535201 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตพื้นฐาน และ 
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 
 ฝึกปฏิบัติการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 
การตัด กัด กลึงท่ีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การสแกนแบบสามมิติ การ
สร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการ จุดเด่น และข้อจ ากัดของกรรมวิธีการ
ผลิตขั้นสูงได้ 

2. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึง
ความปลอดภัยในการท างาน 

3. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง 

 
535302 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1(0-3-3) 
 (Material Testing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
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 ปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้หลักการของเครื่องมือทดสอบวัสดุและ
เครื่องมือวัด ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดขนาด 
เครื่องมือวัดความดัน เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดความเครียด 
และทักษะการทดสอบสมบัติเชิงกกลของวัสดุ เช่น การทดสอบแรงดึง 
การทดสอบแรงบิด การทดสอบความล้า และการทดสอบการคืบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถใช้เครื่องมือทดสอบคุณบัติของวัสดุและการวัด
ได้อย่างถูกต้อง  

2. วิเคราะห์ผลของการทดสอบและการวัด รวมถึงเขียน
รายงานผลการทดสอบได้ 

3. รับผิดชอบต่องานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย  
 
535303 หุ่นยนต์พื นฐาน 2(1-3-5) 
 (Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน : 535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
 สมการเพื่อเปลี่ยนพิกัดของหุ่นยนต์ สมการในการเคลื่อนไหว 
การก าหนดเส้นทางการเคล่ือนท่ี การจ าลองและโปรแกรมหุ่นยนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ท่ีเคลื่อนท่ี 2 มิต
และ 3 มิติได ้

2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคลื่อนไหว
ของหุ่นยนต์ได ้

3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535304 การจ าลองระบบและการควบคุมอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (System Modeling and Industrial Control) 
วิชาบังคับก่อน : 535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ
 หลักของระบบควบคุม แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบแบบต่าง ๆ ส่วนประกอบของระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม 
เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการของระบบควบคุมแบบต่างๆ ท่ีใช้ในงาน
อุตสาหกรรมได ้

2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาพื้นฐานทางการจ าลอง
และการควบคุมในอุตสาหกรรมได้ 

3. สามารถสื่อสารระบบควบคุมด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

 
535305 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality Control) 
วิชาบงัคับก่อน : 540201 สถิติส าหรับวิศวกร 
 นิยามของคุณภาพพื้นฐานวิธีทางสถิติท่ีใช้เพื่อการออกแบบ
ควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เช่น  ทฤษฎีการ
ควบคุมกรรมวิธีการผลิตทางสถิติ (SPC) ท้ังแผนภูมิควบคุมตัวแปรเชิง
ตัวเลขและตัวแปรเชิงคุณลักษณะ 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 และมาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์ ในการ
ควบคุมรูปร่างรูปทรงการควบคุมคุณสมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด 
การให้ขนาดของชิ้นส่วน รวมถึงการก าหนดพิกัดความเผื่อในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เข้าใจภาษาสัญลักษณ์มาตรฐานเพื่อควบคุมขนาดและ
รูปร่างของชิ้นส่วน 

2. เขียนแบบแสดงภาษาสัญลักษณ์เพื่อควบคุมขนาดและ
รูปร่างของชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
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วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล  
 ความเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
และการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมาตรฐานและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ระหว่างโปรแกรมคอมพิ วเตอร์การออกแบบ เพื่ อการ
ประกอบการออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต กระบวนการขึ้นรูป
โดยวิธีน าเนื้อวัสดุออก เครื่องจักรซีเอ็นซี การกลึงการกัด เครื่องมือตัด 
และเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมทางเดินของเครื่องมือตัด
ของเครื่องจักรซีเอ็นซี เช่น M-code G-code การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับช่วยสร้างโปรแกรมควบคุมทางเดินของเครื่องมือตัด วิศวกรรม
ย้อนรอย การขึ้นรูปเร็ว การจัดการวงจรอายุผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการการควบคุมการท างานของเครื่อง CNC 
2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่อง 

CNC ได้ 
3. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงพาณิชน์ช่วยในการ

วิเคราะห์ ประเมินกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

4. สามารถรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535209 ระบบอัตโนมัติ 2(1-3-5) 
 (Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 535200 แนะน าวิศวกรรมการผลิต 
 หลักการท างาน ประโยชน์ และข้อจ ากัดของอุปกรณ์พื้นฐาน
ส าหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม เช่น เซนเซอร์ ระบบกระตุ้น 
มอเตอร์ ระบบอัตโนมัตินิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ การควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์เหล่าน้ันด้วยพีแอลซี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์พื้นฐานท่ีใช้
ในระบบอัตโนมัติอุตสากรรมได้ 

2. สามารถควบคุมอุปกรณ์ของระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
พื้นฐานได้ 

3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 

535221 พื นฐานกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 (Fundamental of Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นงานจากวัสดุ
โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม เช่น การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการ
หล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปแบบผง การฉีดขึ้นรูป 
การเป่าขึ้นรูป การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความ
ร้อน กระบวนการแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรพื้นฐานและ
เครื่องจักรท่ีมีระบบควบคุมเชิงตัวเลข เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่อง
ตัด การปรับปรุงคุณภาพผิวและการเคลือบผิว กระบวนการเชื่อมต่อ
วัสดุด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเชื่อม การใช้สลักเกลียว การใช้กาว รวมถึง
กระบวนการผลิตท่ีทันสมัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการ จุดเด่น และข้อจ ากัดของกรรมวิธีการ
ผลิตต่าง ๆ ได้ 

2. รับผิดชอบต่องานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
3. สามารถน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
535301 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตยุคดิจิทัล 1(0-3-3) 
 (Digital Manufacturing Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 535201 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตพื้นฐาน และ 
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 
 ฝึกปฏิบัติการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 
การตัด กัด กลึงท่ีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การสแกนแบบสามมิติ การ
สร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการ จุดเด่น และข้อจ ากัดของกรรมวิธีการ
ผลิตขั้นสูงได้ 

2. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึง
ความปลอดภัยในการท างาน 

3. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง 

 
535302 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1(0-3-3) 
 (Material Testing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
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 ปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้หลักการของเครื่องมือทดสอบวัสดุและ
เครื่องมือวัด ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดขนาด 
เครื่องมือวัดความดัน เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดความเครียด 
และทักษะการทดสอบสมบัติเชิงกกลของวัสดุ เช่น การทดสอบแรงดึง 
การทดสอบแรงบิด การทดสอบความล้า และการทดสอบการคืบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถใช้เครื่องมือทดสอบคุณบัติของวัสดุและการวัด
ได้อย่างถูกต้อง  

2. วิเคราะห์ผลของการทดสอบและการวัด รวมถึงเขียน
รายงานผลการทดสอบได้ 

3. รับผิดชอบต่องานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย  
 
535303 หุ่นยนต์พื นฐาน 2(1-3-5) 
 (Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน : 535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
 สมการเพื่อเปลี่ยนพิกัดของหุ่นยนต์ สมการในการเคลื่อนไหว 
การก าหนดเส้นทางการเคล่ือนท่ี การจ าลองและโปรแกรมหุ่นยนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ท่ีเคลื่อนท่ี 2 มิต
และ 3 มิติได ้

2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคลื่อนไหว
ของหุ่นยนต์ได ้

3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535304 การจ าลองระบบและการควบคุมอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (System Modeling and Industrial Control) 
วิชาบังคับก่อน : 535206 พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ
 หลักของระบบควบคุม แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบแบบต่าง ๆ ส่วนประกอบของระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม 
เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี 
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการของระบบควบคุมแบบต่างๆ ท่ีใช้ในงาน
อุตสาหกรรมได ้

2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาพื้นฐานทางการจ าลอง
และการควบคุมในอุตสาหกรรมได้ 

3. สามารถส่ือสารระบบควบคุมด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

 
535305 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality Control) 
วิชาบงัคับก่อน : 540201 สถิติส าหรับวิศวกร 
 นิยามของคุณภาพพื้นฐานวิธีทางสถิติท่ีใช้เพื่อการออกแบบ
ควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เช่น  ทฤษฎีการ
ควบคุมกรรมวิธีการผลิตทางสถิติ (SPC) ท้ังแผนภูมิควบคุมตัวแปรเชิง
ตัวเลขและตัวแปรเชิงคุณลักษณะ 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 และมาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์ ในการ
ควบคุมรูปร่างรูปทรงการควบคุมคุณสมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด 
การให้ขนาดของชิ้นส่วน รวมถึงการก าหนดพิกัดความเผื่อในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เข้าใจภาษาสัญลักษณ์มาตรฐานเพื่อควบคุมขนาดและ
รูปร่างของชิ้นส่วน 

2. เขียนแบบแสดงภาษาสัญลักษณ์เพื่อควบคุมขนาดและ
รูปร่างของชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
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535307 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2(1-3-5) 
 (Computer Aided Engineering Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล และ 535204 การ
ออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  
 ความส าคัญและหลักการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ทบทวนกลศาสตร์วัสดุและการถ่ายเทความร้อน ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นงาน เช่น คุณสมบัติของวัสดุ 
ความเค้นความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความ
ปลอดภัย เงื่อนไขการยึดและภาระกรรมแบบต่างๆเป็นต้น หลักการของ
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน การใช้วิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์แก้ปัญหากลศาสตร์ของแข็งและการถ่ายเทความร้อนแบบ 1 
มิติอย่างง่าย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อนได้แก่ ปัญหา
ด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า การเคลื่อนไหวของ
กลไกของชิ้นส่วนงาน และปัญหาทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
การผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถแสวงหา และบูรณาการความรู้ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
ทางกลศาสตร์ได้ 

2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา
ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ 

3. สามารถประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับงานออกแบบทาง
วิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยได้ 

 
535308 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Commercial Materials and Selection) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 ทบทวนคุณสมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม อิทธิพลของกรรมวิธีการผลิตท่ีมีผลต่อคุณสมบัติและโครงสร้าง
ของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ เชิงพาณิชย์ ท่ีมี ใช้งานแพร่หลาย ใน
อุตสาหกรรม พฤติกรรมของวัสดุภายใต้ภาระกรรมและสภาวะแวดล้อม
ใช้งานท่ีท าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ การสึกหรอ การล้า การคืบ และ
การคราก เทคนิคการปรับปรุงสภาพผิววัสดุเพื่อยืดอายุการใช้งาน การ
เลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึงการใช้งานและต้นทุน พื้นฐานการวิเคราะห์
ความล้มเหลวและผลกระทบของการเลือกวัสดุ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายและแยกแยะสมบัติวัสดุท่ีส าคัญ 
2. สามารถค้นหาข้อมูล และประเมินเพื่อเลือกใช้วัสดุได้

เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งาน 
3. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึง

ความปลอดภัยในการท างาน 
 
535309 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Economy for Engineer) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพวิศวกรรม การเปลี่ยนค่า
ของเงินตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแก้ปัญหาดอกเบี้ย การวิเคราะห์
และการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่างๆ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การคิดค่าเส่ือมราคา การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประเมินการลงทุนโครงการทางวิศวกรรมภายใต้
สภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน กรณีศึกษาในทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์  

2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
  
535310 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ นงาน 2(1-3-5) 
 (Jig and Fixture Design) 
วิชาบังคับก่อน : 535204 การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ และ 535306 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความ
เผื่อ 
 พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
รูปแบบ หน้าท่ีและวัสดุท่ีใช้สร้างอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
หลักการก าหนดต าแหน่งและจับยึดชิ้นงาน  การออกแบบท่ีค านึงถึง
ความ คุ้มค่า เพื่ อ ให้ เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิต ท้ั งด้วย
เครื่ อ งจั กรกลและมนุษย์  รวมถึ งการประกอบชิ้ นส่ วน ในงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด
ชิ้นงานด้วยการฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานจริง  
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถแสวงหา และบูรณาการความรู้ เพ่ือการออกแบบ

อุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงานได้ 
2. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม 
3. สามารถเรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอแนวคิดและ

รายละเอียดในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม 
4. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึง

ความปลอดภัยในการท างาน 
 

535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 3(3-0-6) 
  (Integrated Manufacturing Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมใน
องค์กรการผลิต องค์กรและการจัดองค์กร การวางแผนก าลังการผลิต 
พื้นฐานการออกแบบระบบการผลิต พื้นฐานการเลือกท าเลท่ีตั้งและการ
วางผังโรงงาน การเคลื่อนย้ายวัสดุในระบบการผลิต  การจัดการโซ่
อุปทาน การวางแผนการผลิตหลัก  วิธีการผลิตเพียงให้ทันกับเวลา (JIT) 
และวิธีทฤษฎีข้อจ ากัด  (TOC) ทฤษฏีการผลิตแบบลีน  การวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินการผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรอุตสาหกรรมภาคการผลิตได้ 
2. อธิบายความหมายของค าศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกิจกรรมใน

องค์กรการผลิตได้ 
3. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
535315 ปฏิบัติการวัดละเอียด 1(0-3-3) 
 (Precision Measurement Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 535305 การควบคุมคุณภาพ และ  
 535306  การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความเผื่อ 
 การวัดและการวิเคราะห์ความผิดพลาด การเปรียบวัด
เครื่องมือวัด การทดสอบความสามารถของกระบวนการวัด (Gauge 
R&R) การฝกึหัดใช้เครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อท าการสอบเทียบ

และวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพให้เหมาะกับสถานการณ์และ
ความต้องการ 

2. สามารถวิเคราะห์ระบบการวัดได้ 
3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึงความ

ปลอดภัยในการท างาน 
 
535401 เตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต  1(1-0-2) 
 (Pre-Manufacturing Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเตรียมหัวข้อโครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติใน
ด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมการผลิต การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาท่ีสนใจ เขียนรายงานเพื่อเตรียมน าเสนอหัวข้อและมี
การสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องท่ีสนใจตามฐานข้อมูลออนไลน์ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 

2. สามารถน าเสนอหลักการ และแนวคิดส าหรับการท า
โครงงานได ้

3. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535402 โครงงานวิศวกรรมการผลิต  4(4-0-8) 
 (Manufacturing Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : 535401 เตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมการผลิต โครงงานต้องครอบคลุมหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ
ทางด้านวิศวกรรมการผลิต เพื่อสร้างประสบการในการท าโครงงาน
วิศวกรรม ท้ังทักษะการคิด การตัดสินใจ , การน าเสนอ ความเข้าใจ
วิธีการและขั้นตอนในการท าโครงงานวิศวกรรม เขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์และมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. บูรณาการความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบการผลิตได้ 

2. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
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535307 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2(1-3-5) 
 (Computer Aided Engineering Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล และ 535204 การ
ออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  
 ความส าคัญและหลักการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ทบทวนกลศาสตร์วัสดุและการถ่ายเทความร้อน ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นงาน เช่น คุณสมบัติของวัสดุ 
ความเค้นความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความ
ปลอดภัย เงื่อนไขการยึดและภาระกรรมแบบต่างๆเป็นต้น หลักการของ
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน การใช้วิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์แก้ปัญหากลศาสตร์ของแข็งและการถ่ายเทความร้อนแบบ 1 
มิติอย่างง่าย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อนได้แก่ ปัญหา
ด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า การเคล่ือนไหวของ
กลไกของชิ้นส่วนงาน และปัญหาทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
การผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถแสวงหา และบูรณาการความรู้ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
ทางกลศาสตร์ได้ 

2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา
ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ 

3. สามารถประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับงานออกแบบทาง
วิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยได้ 

 
535308 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Commercial Materials and Selection) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 ทบทวนคุณสมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม อิทธิพลของกรรมวิธีการผลิตท่ีมีผลต่อคุณสมบัติและโครงสร้าง
ของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ เชิงพาณิชย์ ท่ีมี ใช้งานแพร่หลาย ใน
อุตสาหกรรม พฤติกรรมของวัสดุภายใต้ภาระกรรมและสภาวะแวดล้อม
ใช้งานท่ีท าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ การสึกหรอ การล้า การคืบ และ
การคราก เทคนิคการปรับปรุงสภาพผิววัสดุเพื่อยืดอายุการใช้งาน การ
เลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึงการใช้งานและต้นทุน พื้นฐานการวิเคราะห์
ความล้มเหลวและผลกระทบของการเลือกวัสดุ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายและแยกแยะสมบัติวัสดุท่ีส าคัญ 
2. สามารถค้นหาข้อมูล และประเมินเพื่อเลือกใช้วัสดุได้

เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งาน 
3. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึง

ความปลอดภัยในการท างาน 
 
535309 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Economy for Engineer) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพวิศวกรรม การเปลี่ยนค่า
ของเงินตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแก้ปัญหาดอกเบี้ย การวิเคราะห์
และการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่างๆ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประเมินการลงทุนโครงการทางวิศวกรรมภายใต้
สภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน กรณีศึกษาในทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์  

2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
  
535310 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ นงาน 2(1-3-5) 
 (Jig and Fixture Design) 
วิชาบังคับก่อน : 535204 การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ และ 535306 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความ
เผื่อ 
 พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
รูปแบบ หน้าท่ีและวัสดุท่ีใช้สร้างอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
หลักการก าหนดต าแหน่งและจับยึดชิ้นงาน  การออกแบบท่ีค านึงถึง
ความ คุ้มค่า เพื่ อ ให้ เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิต ท้ั งด้วย
เครื่ อ งจั กรกลและมนุษย์  รวมถึ งการประกอบชิ้ นส่ วน ในงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด
ชิ้นงานด้วยการฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานจริง  
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถแสวงหา และบูรณาการความรู้ เพ่ือการออกแบบ

อุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงานได้ 
2. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม 
3. สามารถเรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอแนวคิดและ

รายละเอียดในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม 
4. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึง

ความปลอดภัยในการท างาน 
 

535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 3(3-0-6) 
  (Integrated Manufacturing Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมใน
องค์กรการผลิต องค์กรและการจัดองค์กร การวางแผนก าลังการผลิต 
พื้นฐานการออกแบบระบบการผลิต พื้นฐานการเลือกท าเลท่ีตั้งและการ
วางผังโรงงาน การเคลื่อนย้ายวัสดุในระบบการผลิต  การจัดการโซ่
อุปทาน การวางแผนการผลิตหลัก  วิธีการผลิตเพียงให้ทันกับเวลา (JIT) 
และวิธีทฤษฎีข้อจ ากัด  (TOC) ทฤษฏีการผลิตแบบลีน  การวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินการผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรอุตสาหกรรมภาคการผลิตได้ 
2. อธิบายความหมายของค าศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกิจกรรมใน

องค์กรการผลิตได้ 
3. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
535315 ปฏิบัติการวัดละเอียด 1(0-3-3) 
 (Precision Measurement Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 535305 การควบคุมคุณภาพ และ  
 535306  การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความเผื่อ 
 การวัดและการวิเคราะห์ความผิดพลาด การเปรียบวัด
เครื่องมือวัด การทดสอบความสามารถของกระบวนการวัด (Gauge 
R&R) การฝกึหัดใช้เครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อท าการสอบเทียบ

และวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพให้เหมาะกับสถานการณ์และ
ความต้องการ 

2. สามารถวิเคราะห์ระบบการวัดได้ 
3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึงความ

ปลอดภัยในการท างาน 
 
535401 เตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต  1(1-0-2) 
 (Pre-Manufacturing Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเตรียมหัวข้อโครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติใน
ด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมการผลิต การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาท่ีสนใจ เขียนรายงานเพื่อเตรียมน าเสนอหัวข้อและมี
การสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องท่ีสนใจตามฐานข้อมูลออนไลน์ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 

2. สามารถน าเสนอหลักการ และแนวคิดส าหรับการท า
โครงงานได ้

3. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535402 โครงงานวิศวกรรมการผลิต  4(4-0-8) 
 (Manufacturing Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : 535401 เตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมการผลิต โครงงานต้องครอบคลุมหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ
ทางด้านวิศวกรรมการผลิต เพ่ือสร้างประสบการในการท าโครงงาน
วิศวกรรม ท้ังทักษะการคิด การตัดสินใจ , การน าเสนอ ความเข้าใจ
วิธีการและข้ันตอนในการท าโครงงานวิศวกรรม เขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์และมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. บูรณาการความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบการผลิตได้ 

2. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. สามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้ด้วยตนเองตาม
ฐานข้อมูลออนไลน์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 

4. สามารถน าเสนอหลักการ วิธีการ ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
และเสนอแนะส าหรับการท าโครงงานได้ 

 
535403 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต 2(1-3-5) 
 (Automated Manufacturing System) 
วิชาบังคับก่อน : 535209 ระบบอัตโนมัติ และ 535303 หุ่นยนต์
พื้นฐาน 
 หลักการการท างาน และการควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ 
สายพานล า เลี ย ง  ระบบควบ คุมการผลิตแบบผสมผสานด้ วย
คอมพิวเตอร์ ระบบการมองเห็น แนะน าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ ท่ีส าคัญของ
ระบบอัตโนมัติอุตสากรรมได้ 

2. สามารถควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติอุตสาหกรรมท่ีส าคัญให้
ท างานอย่างเป็นระบบได้ 

3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535404 การประกอบการธุรกิจระบบอัตโนมัติ 2(1-3-5) 
 (Automation Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน : 535309 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภายในต่อการด าเนิน
โครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด 
การผลิต การบริการ และการเงินของโครงการท่ีจะลงทุน การวิเคราะห์
ความเสี่ยงของโครงการ การประเมินโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุน โดย
พิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงของโครงการ การติดตามและ
ควบคุมโครงการ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของการตัดสินใจทาง
การเงินและผลกระทบต่อโครงการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนทางการเงินของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด 
การบริการและการเงินของโครงการท่ีจะลงทุนได้ 

2. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 

3. สามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้ด้วยตนเองตาม
ฐานข้อมูลออนไลน์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 

4. สามารถน าเสนอหลักการ วิธีการ ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
และเสนอแนะส าหรับการท าโครงงานได้ 

 
535405 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-3) 
 (Manufacturing Engineering Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : 535200 แนะน าวิศวกรรมการผลิต 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อทางวิศวกรรม แบ่งกลุ่ม
นักศึกษาเพื่อระดมสมอง การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน และการเขียน
รายงานเชิงเทคนิค อภิปรายแนวทางวิชาชีพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับบุคคลในต่างสาขา
วิชาชีพได้  

2. สามารถน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และผู้ฟัง 

3. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535440 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 1 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Manufacturing Engineering I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ใน
สาขาต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจดจ าและอธิบายหลักการและ/หรือวิธีการท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาได้ 

2. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาขั้นสูงท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต 
และ/หรือ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ 

 
535441 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 2 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Manufacturing Engineering II) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

595 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ใน
สาขาต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจดจ าและอธิบายหลักการและ/หรือวิธีการท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาได้ 

2. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาขั้นสูงท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต 
และ/หรือ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ 

 
535442 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 1 4(4-0-8) 
 (Special Problems in Manufacturing Engineering I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต และ/หรือ 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ 

2. สามารถน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และผู้ฟัง 

3. ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 2 4(4-0-8) 
 (Special Problems in Manufacturing Engineering II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต และ/หรือ 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ 

2. สามารถน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และผู้ฟัง ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 
535451 การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ 4(4-0-8) 
 (Product Development and Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การพัฒนาแนวคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์จริงท่ี
ดึงดูดใจลูกค้า วิชาจะเน้นท่ีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวาง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้แบบผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการจนกระท่ังถึงการ
น าส่ง การพิจารณาความเป็นไปได้ของต้นแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการ
ผลิต ศึกษาเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบให้ได้อย่างรวดเร็ว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การสร้างต้นผลิตภัณฑ์ได้  

2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความ
ต้องการของลูกค้า  

3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่ อสั งเคราะห์ความต้อ งการของลูกค้าและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมบน
พื้นฐานของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

 
535452 การวิเคราะห์ระบบการผลิต 4(4-0-8) 
 (Production System Analysis) 
วิชาบงัคับก่อน : 535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 
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3. สามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้ด้วยตนเองตาม
ฐานข้อมูลออนไลน์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 

4. สามารถน าเสนอหลักการ วิธีการ ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
และเสนอแนะส าหรับการท าโครงงานได้ 

 
535403 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต 2(1-3-5) 
 (Automated Manufacturing System) 
วิชาบังคับก่อน : 535209 ระบบอัตโนมัติ และ 535303 หุ่นยนต์
พื้นฐาน 
 หลักการการท างาน และการควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ 
สายพานล า เลียง ระบบควบ คุมการผ ลิตแบบผสมผสานด้ วย
คอมพิวเตอร์ ระบบการมองเห็น แนะน าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ ท่ีส าคัญของ
ระบบอัตโนมัติอุตสากรรมได้ 

2. สามารถควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติอุตสาหกรรมท่ีส าคัญให้
ท างานอย่างเป็นระบบได้ 

3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535404 การประกอบการธุรกิจระบบอัตโนมัติ 2(1-3-5) 
 (Automation Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน : 535309 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภายในต่อการด าเนิน
โครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด 
การผลิต การบริการ และการเงินของโครงการท่ีจะลงทุน การวิเคราะห์
ความเส่ียงของโครงการ การประเมินโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุน โดย
พิจารณาผลตอบแทนและความเส่ียงของโครงการ การติดตามและ
ควบคุมโครงการ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของการตัดสินใจทาง
การเงินและผลกระทบต่อโครงการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนทางการเงินของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด 
การบริการและการเงินของโครงการท่ีจะลงทุนได้ 

2. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 

3. สามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้ด้วยตนเองตาม
ฐานข้อมูลออนไลน์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 

4. สามารถน าเสนอหลักการ วิธีการ ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
และเสนอแนะส าหรับการท าโครงงานได้ 

 
535405 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-3) 
 (Manufacturing Engineering Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : 535200 แนะน าวิศวกรรมการผลิต 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อทางวิศวกรรม แบ่งกลุ่ม
นักศึกษาเพื่อระดมสมอง การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน และการเขียน
รายงานเชิงเทคนิค อภิปรายแนวทางวิชาชีพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับบุคคลในต่างสาขา
วิชาชีพได้  

2. สามารถน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และผู้ฟัง 

3. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535440 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 1 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Manufacturing Engineering I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ใน
สาขาต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจดจ าและอธิบายหลักการและ/หรือวิธีการท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาได้ 

2. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาขั้นสูงท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต 
และ/หรือ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ 

 
535441 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 2 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Manufacturing Engineering II) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ใน
สาขาต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจดจ าและอธิบายหลักการและ/หรือวิธีการท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาได้ 

2. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาขั้นสูงท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต 
และ/หรือ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ 

 
535442 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 1 4(4-0-8) 
 (Special Problems in Manufacturing Engineering I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต และ/หรือ 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ 

2. สามารถน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และผู้ฟัง 

3. ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 2 4(4-0-8) 
 (Special Problems in Manufacturing Engineering II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถแสวงหาและบูรณาการความรู้ เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการผลิต และ/หรือ 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ 

2. สามารถน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และผู้ฟัง ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 
535451 การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ 4(4-0-8) 
 (Product Development and Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การพัฒนาแนวคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์จริงท่ี
ดึงดูดใจลูกค้า วิชาจะเน้นท่ีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวาง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้แบบผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการจนกระท่ังถึงการ
น าส่ง การพิจารณาความเป็นไปได้ของต้นแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการ
ผลิต ศึกษาเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบให้ได้อย่างรวดเร็ว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การสร้างต้นผลิตภัณฑ์ได้  

2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความ
ต้องการของลูกค้า  

3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่ อสั งเคราะห์ความต้อ งการของลูกค้าและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมบน
พื้นฐานของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

 
535452 การวิเคราะห์ระบบการผลิต 4(4-0-8) 
 (Production System Analysis) 
วิชาบงัคับก่อน : 535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 
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 การวิเคราะห์และการควบคุมระบบการผลิต เทคนิคการ
พยากรณ์ การวิเคราะห์และควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต  
วิธีการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) การวิเคราะห์และบริหาร
โครงการ การควบคุมตารางการผลิตโดยใช้วิธี PERT และ CPM  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วางแผน และแก้ปัญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนและแก้ปัญหาพื้นฐาน
ด้านการควบคุมระบบการผลิตได้ 

3. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535453 ความปลอดภัยในโรงงาน 4(4-0-8) 
  (Safety at Work) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน การบริหาร
และนโยบายด้านความปลอดภัย  ต้นทุนของการเกิดอุบัติเหตุ การ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ การ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร กฎหมายความปลอดภัยในการ
ท างาน  ท้ั งกฎหมายแรงงานและกฎหมายโรงงาน  มาตรฐาน
อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย พื้นฐานอาชีวอนามัยในโรงงาน หลัก
พื้นฐานในการควบคุมส่ิงแวดล้อมทางอุตสาหกรรม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถบอกความหมายและความส าคัญของความปลอดภัยใน

โรงงาน หลักการและวิธีการในการป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย
ภายในโรงงาน และจดจ าข้อกฎหมายและมาตรฐานท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงงานได้ 

2. แสดงออกถึงการเล็งเห็นความส าคัญของความปลอดภัยและ
ผลกระทบ 

  
535454 วิศวกรรมบ ารุงรักษา 4(4-0-8) 
 (Maintenance Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดการบ ารุงรักษาแบบต่างๆ การบ ารุงรักษาเมื่ อ
เสื่อมสภาพ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ท้ังแบบตามเวลาและตามสภาพ
ชิ้นส่วน การป้องกันการบ ารุงรักษา ทฤษฏีและมูลเหตุของการ
เส่ือมสภาพ หลักการจัดท าแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจกรรมบ ารุงรักษา 
ความปลอดภัยในงานบ ารุงรักษา การจัดการวัสดุและอะไหล่ การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดและการ
ประเมินประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา แนวคิดและเทคโนโลยี การ
บ ารุงรักษาสมัยใหม่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายความหมายและบอกความแตกต่างของแนวคิดใน

การบ ารุงรักษาแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการใน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การวางแผนและควบคุม
กิจกรรมบ ารุงรักษาได้ 

2. แสดงออกถึงการเห็นความส าคัญในการบ ารุงรักษาเพื่อความ
ปลอดภัย 

 
535458 ระบบการจัดการและมาตรฐานอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Standards and Management Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ 
เช่น ISO9000 , ISO14000 , TS16949 , ISO18000 , GMP, HACCP, 
TQA หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการอุตสาหกรรม เช่น 
LEAN, TPM, Six-Sigma มุ่ ง เน้นระบบการจัดการและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ท่ีใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงเทคนิคการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต เช่น 
KAIZEN, QCC 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถบอกความส าคัญของมาตรฐานและระบบจัดการ

อุตสาหกรรมได้ รวมถึงอธิบายแนวคิด หลักการ และรายละเอียด
ท่ีส าคัญของมาตรฐานและระบบจัดการอุตสาหกรรมท่ีส าคัญได้ 

2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
  
535459 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและการตรวจประเมิน4(4-0-8) 
  (Energy Conservation in Factory and Energy Audit) 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการท างานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในโรงงาน เช่น ระบบลมอัด ระบบ
ปรับอากาศ ระบบจ่ายไอน้ าและความร้อน ระบบไฟฟ้าและมอเตอร์   
กรณีศึกษามาตรการอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานและอาคาร รูปแบบและแนวทางการจัดท ารายงาน
การจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายหลักการและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของ

ระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พลังงานในโรงงานได้ รวมถึง
จดจ าใจความส าคัญในมาตรการและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 

2. สามารถจัดเตรียมรูปแบบรายงานการจัดการพลังงานส าหรับ
โรงงานควบคุมรวมถึงน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ 

 
535462 ชิ นส่วนเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
 (Machine Elements) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น ระบบส่ง
ก าลังและเพลา ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ และชิ้นส่วนในระบบ
ลมเป่าและไซโคลน โดยจะกล่าวถึงหลักการท างาน การน าไปใช้งาน 
และการประยุกต์ รวมท้ังกล่าวถึงเทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องจักรสมัยใหม่ 
ท่ีใช้งานในอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นักศกึษาสามารถอธิบายหลักการท างานและการใช้งานของ

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ส าคัญท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ 
2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อออกแบบชิ้นส่วน

เครื่องจักรกลที่ส าคัญท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้  
3. นักศึกษาสามารถสร้างแบบทางวิศวกรรมของชิ้นส่วนท่ีออกแบบได้ 

 
535469 เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะที่สุด 4(4-0-8) 
 (Optimization Techniques) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 หลักการควบคุมแบบคลาสสิก การตอบสนองและดัชนี
ประสิทธิภาพ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
หลักการควบคุมแบบปัจจุบัน แบบจ าลองปริภูมิสเตท ความสามารถใน
การควบคุม ความสามารถสังเกต การก าหนดโพล-ซีโรในการควบคุม
แบบปิด ตัวสังเกตแบบเต็มอันดับและอันดับท่ีน้อยลง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเลือกใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
ส าหรับการหาค่าและตัวแปรที่เหมาะสมท่ีสุดของระบบได้ 
 
535470  เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่องจักร 2(1-3-5) 
 (Machine Vision Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 พื้นฐานการประมวลภาพและการมองเห็นของเครื่องจักร 
ชนิดและรูปแบบของรูปภาพดิจิตอล การก าหนดขอบเขตเงื่อนไข 
เทคนิคการจดจ ารูปร่าง เทคนิคการปรับตั้งค่ากล้องและแสง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการมองเห็นของเครื่องจักร 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
โปรแกรมเพื่อสั่งการท างานไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานระบบอัตโนมัติพื้นฐาน โครงงานประจ า
รายวิชา 
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 การวิเคราะห์และการควบคุมระบบการผลิต เทคนิคการ
พยากรณ์ การวิเคราะห์และควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต  
วิธีการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) การวิเคราะห์และบริหาร
โครงการ การควบคุมตารางการผลิตโดยใช้วิธี PERT และ CPM  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วางแผน และแก้ปัญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนและแก้ปัญหาพื้นฐาน
ด้านการควบคุมระบบการผลิตได้ 

3. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
535453 ความปลอดภัยในโรงงาน 4(4-0-8) 
  (Safety at Work) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน การบริหาร
และนโยบายด้านความปลอดภัย  ต้นทุนของการเกิดอุบัติเหตุ การ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ การ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร กฎหมายความปลอดภัยในการ
ท างาน  ท้ั งกฎหมายแรงงานและกฎหมายโรงงาน  มาตรฐาน
อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย พื้นฐานอาชีวอนามัยในโรงงาน หลัก
พื้นฐานในการควบคุมส่ิงแวดล้อมทางอุตสาหกรรม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถบอกความหมายและความส าคัญของความปลอดภัยใน

โรงงาน หลักการและวิธีการในการป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย
ภายในโรงงาน และจดจ าข้อกฎหมายและมาตรฐานท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงงานได้ 

2. แสดงออกถึงการเล็งเห็นความส าคัญของความปลอดภัยและ
ผลกระทบ 

  
535454 วิศวกรรมบ ารุงรักษา 4(4-0-8) 
 (Maintenance Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดการบ ารุงรักษาแบบต่างๆ การบ ารุงรักษาเมื่ อ
เสื่อมสภาพ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ท้ังแบบตามเวลาและตามสภาพ
ชิ้นส่วน การป้องกันการบ ารุงรักษา ทฤษฏีและมูลเหตุของการ
เส่ือมสภาพ หลักการจัดท าแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจกรรมบ ารุงรักษา 
ความปลอดภัยในงานบ ารุงรักษา การจัดการวัสดุและอะไหล่ การ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดและการ
ประเมินประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา แนวคิดและเทคโนโลยี การ
บ ารุงรักษาสมัยใหม่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายความหมายและบอกความแตกต่างของแนวคิดใน

การบ ารุงรักษาแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการใน
การวิเคราะห์สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การวางแผนและควบคุม
กิจกรรมบ ารุงรักษาได้ 

2. แสดงออกถึงการเห็นความส าคัญในการบ ารุงรักษาเพื่อความ
ปลอดภัย 

 
535458 ระบบการจัดการและมาตรฐานอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Standards and Management Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ 
เช่น ISO9000 , ISO14000 , TS16949 , ISO18000 , GMP, HACCP, 
TQA หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการอุตสาหกรรม เช่น 
LEAN, TPM, Six-Sigma มุ่ ง เน้นระบบการจัดการและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ท่ีใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงเทคนิคการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต เช่น 
KAIZEN, QCC 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถบอกความส าคัญของมาตรฐานและระบบจัดการ

อุตสาหกรรมได้ รวมถึงอธิบายแนวคิด หลักการ และรายละเอียด
ท่ีส าคัญของมาตรฐานและระบบจัดการอุตสาหกรรมท่ีส าคัญได้ 

2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
  
535459 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและการตรวจประเมิน4(4-0-8) 
  (Energy Conservation in Factory and Energy Audit) 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการท างานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในโรงงาน เช่น ระบบลมอัด ระบบ
ปรับอากาศ ระบบจ่ายไอน้ าและความร้อน ระบบไฟฟ้าและมอเตอร์   
กรณีศึกษามาตรการอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานและอาคาร รูปแบบและแนวทางการจัดท ารายงาน
การจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายหลักการและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของ

ระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พลังงานในโรงงานได้ รวมถึง
จดจ าใจความส าคัญในมาตรการและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 

2. สามารถจัดเตรียมรูปแบบรายงานการจัดการพลังงานส าหรับ
โรงงานควบคุมรวมถึงน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ 

 
535462 ชิ นส่วนเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
 (Machine Elements) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น ระบบส่ง
ก าลังและเพลา ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ และช้ินส่วนในระบบ
ลมเป่าและไซโคลน โดยจะกล่าวถึงหลักการท างาน การน าไปใช้งาน 
และการประยุกต์ รวมท้ังกล่าวถึงเทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องจักรสมัยใหม่ 
ท่ีใช้งานในอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นักศกึษาสามารถอธิบายหลักการท างานและการใช้งานของ

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ส าคัญท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ 
2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อออกแบบชิ้นส่วน

เครื่องจักรกลที่ส าคัญท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้  
3. นักศึกษาสามารถสร้างแบบทางวิศวกรรมของชิ้นส่วนท่ีออกแบบได้ 

 
535469 เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะที่สุด 4(4-0-8) 
 (Optimization Techniques) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 หลักการควบคุมแบบคลาสสิก การตอบสนองและดัชนี
ประสิทธิภาพ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
หลักการควบคุมแบบปัจจุบัน แบบจ าลองปริภูมิสเตท ความสามารถใน
การควบคุม ความสามารถสังเกต การก าหนดโพล-ซีโรในการควบคุม
แบบปิด ตัวสังเกตแบบเต็มอันดับและอันดับท่ีน้อยลง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเลือกใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
ส าหรับการหาค่าและตัวแปรที่เหมาะสมท่ีสุดของระบบได้ 
 
535470  เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่องจักร 2(1-3-5) 
 (Machine Vision Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 พ้ืนฐานการประมวลภาพและการมองเห็นของเครื่องจักร 
ชนิดและรูปแบบของรูปภาพดิจิตอล การก าหนดขอบเขตเงื่อนไข 
เทคนิคการจดจ ารูปร่าง เทคนิคการปรับตั้งค่ากล้องและแสง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการมองเห็นของเครื่องจักร 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
โปรแกรมเพื่อสั่งการท างานไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานระบบอัตโนมัติพ้ืนฐาน โครงงานประจ า
รายวิชา 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญของระบบสมองกลฝังตัวและ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการท างานของไมโครคอลโทร

เลอร์ได้ 
3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึงความ

ปลอดภัยในการท างาน 
 
535479  การวัดและเครื่องมือวัดเบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Measurement and Instrument) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
นิยามและความหมายพื้นฐานของการวัด คุณสมบัติเชิงสถิตและเชิงจลน์ 
ความน่าจะเป็นและสถิติ ความไม่แน่นอน การวัดและเครื่องมือวัดท่ี
ส าคัญในงานอุตสาหกรรม เช่น การวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล 
แรง การสั่นสะเทือน ระดับ การวิเคราะห์ทางเคมี แสง เป็นต้น ความ
น่าเชื่อถือในการวัดและควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุม 
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
แผนภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ โมดูลาร์ และส่วนประกอบย่อย
กระบวนการและวิธีการประกอบ ปัจจัยในการออกแบบท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการประกอบ ระเบียบวิธีการออกแบบเพื่อการประกอบและ
การประเมิน แนวคิดทางเลือกในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดท่ีส าคัญในการออกแบบเพื่อการ

ผลิตและประกอบได้  

2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกที่จ าเป็นต่อการ
ผลิตและประกอบ  

3. นักศึกษาสามารถใช้แนวคิดในการออกแบบเพ่ือการผลิตและ
ประกอบ เพื่อออกแบบรายละเอียดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีพิสูจน์
ได้ว่าลดต้นทุนการผลิตและประกอบลงได้ อีกท้ังการออกแบบยัง
อยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

 
535481 การจ าลองระบบ 4(4-0-8) 
 (System Simulation) 
วิชาบังคับก่อน :  540201 สถิติส าหรับวิศวกร 
บทน าสู่การจ าลองระบบการผลิต, พื้นฐานแบบจ าลองระบบการผลิต, 
พื้นฐานสถิติส าหรับวิศวกรรม , การวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า, การสร้าง
ตัวเลขสุ่ม, การวิเคราะห์ผลแบบจ าลองระบบการผลิต, แบบจ าลอง
ระบบขนส่ง, การก าหนดเส้นทางการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ , การ
ประยุกต์แบบจ าลองในระบบผลิต, การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อการ
จ าลองระบบการผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายแนวคิด วิธีการ และหลักการส าคัญในการ
สร้างแบบจ าลองระบบการผลิตได้ 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อการจ าลองปัญหาระบบ
การผลิตอย่างงายได้ 

3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายผลการจ าลองปัญหา
ระบบการผลิตได้ 

 
535482  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 4(4-0-8) 
 (Production Cost Analysis)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

รายวิชาน้ีมี เน้ือหาน าสู่การจัดการต้นทุนซ่ึงครอบคลุม 
หลักการพื้นฐานของต้นทุน , และต้นทุนงานสั่งผลิต ทางด้านการ
วางแผนและการตัดสินใจมีการเรียนการสอน เช่น การประมาณการ
ต้นทุน, การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณผลิต-ผลก าไร, การตัดสินใจในเรื่อง
ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม นอกจากน้ีแล้วมีการ
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เรียนการสอนเน้ือหาเรื่องต้นทุนกระบวนการผลิต , การปันส่วนต้นทุน, 
ความยืดหยุ่นของงบประมาณและต้นทุนมาตรฐาน: ต้นทุนวัสดุทางตรง, 
ต้นทุนแรงงานทางตรง, และต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงาน ในหัวข้อสุดท้าย
เรียนเรื่องการจัดการผลิตภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้ 
2. นักศึกษาสามารถค านวณหาต้นทุนการผลิตและวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนได้ 
3. นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารประสานงานเพื่อน ามาซ่ึง

ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต สามารถน าเสนอผลท่ีน าไปใช้ได้ 
 
535483  การออกแบบการทดลอง 4(4-0-8) 
 (Design of Experiment) 
วิชาบังคับก่อน :  540201 สถิติส าหรับวิศวกร 
การทดลองเชิงเปรียบเทียบอย่างง่าย การวิเคราห์ความแปรปรวนและ
การทดลองแบบปัจจัยเดียว การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 
การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k บล็อกและคอนฟาวด์
การออกแบบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ การออกแบบเชิง
แฟกทอเรียลแบบสามระดับ การทดลองเชิงแฟกทอเรียลกับปัจจัยสุ่ม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดท่ีส าคัญในการออกแบบการ

ทดลองได้ 
2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกที่จ าเป็นต่อการ

ออกแบบการทดลองได้ 
3. นักศึกษาสามารถใช้แนวคิดในการออกแบบการทดลอง เพื่อ

ออกแบบรายละเอียดตัวแปรหลักท่ีพิสูจน์ได้ว่ามีผลต่อ
ผลตอบสนอง อีกท้ังการออกแบบยังอยู่บนพื้นฐานของ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  
535484 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 4(4-0-8) 
 (Robotics Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 535303 หุ่นยนต์พ้ืนฐาน 
 ประวัติความเป็นมา ประเภท และส่วนประกอบของหุ่นยนต์ 
ลักษณะของหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการเคลื่อนท่ี 2 มิติและ 3 มิติ สมการเพื่อ

เปลี่ยนพิกัดของหุ่นยนต์ สมการในการเคลื่อนไหว การก าหนดเส้นทาง
การเคลื่อนท่ี การจ าลองและโปรแกรมหุ่นยนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ท่ีเคลื่อนท่ี 2 มิติ และ 3 มิติได้ 
2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคล่ือนไหวของ

หุ่นยนต์ได้ 
3. เขียนโปรแกรมช่วยค านวณพิกัดและการเคลื่อนไหวของ

หุ่นยนต์ได้ 
 
535485 ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Failure of Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 535204 การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ และ 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 หลักการเบื้องต้นของการตอบสนองของวัสดุต่อภาระทางกล 
พฤติกรรมและกลไกการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุทางวิศวกรรม การ
วิเคราะห์ความเค้นบนชิ้นส่วนทางวิศวกรรมและเกณฑ์ความเสียหาย
ของวัสดุ  สภาพความเค้นความเครียดท่ีปลายรอยร้าวและการ
ตอบสนองของวัสดุท่ีมีรอยร้าว กลศาสตร์การแตกหักเบื้องต้น รวมไปถึง
การตอบสนองของวัสดุต่อภาระแบบวงรอบ และกรณีศึกษาประกอบ
เพื่อความเข้าใจถึงการน าความรู้เกี่ยวกับความเสียหายในวัสดุทาง
วิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายความหมายทางกายภาพและสาเหตุของความ
เสียหายทางวิศวกรรมแต่ละประเภทได้ 

2. สามารถอธิบายกลไกความเสียหายของการเสียหายแต่ละ
ประเภทได้ 

3. สามารถระบุประเภทและสาเหตุของความเสียหายจากการ
วิเคราะห์หลักฐานทางกายภาพเบื้องต้นได้ 

4. สามารถค้นคว้าข้อมูลความเสียหายทางวิศวกรรมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 
535486 ระบบควบคุม 4 (4-0-8) 
 (Control Systems) 



598 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญของระบบสมองกลฝังตัวและ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการท างานของไมโครคอลโทร

เลอร์ได้ 
3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึงความ

ปลอดภัยในการท างาน 
 
535479  การวัดและเครื่องมือวัดเบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Measurement and Instrument) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
นิยามและความหมายพื้นฐานของการวัด คุณสมบัติเชิงสถิตและเชิงจลน์ 
ความน่าจะเป็นและสถิติ ความไม่แน่นอน การวัดและเครื่องมือวัดท่ี
ส าคัญในงานอุตสาหกรรม เช่น การวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล 
แรง การส่ันสะเทือน ระดับ การวิเคราะห์ทางเคมี แสง เป็นต้น ความ
น่าเชื่อถือในการวัดและควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุม 
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
แผนภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ โมดูลาร์ และส่วนประกอบย่อย
กระบวนการและวิธีการประกอบ ปัจจัยในการออกแบบท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการประกอบ ระเบียบวิธีการออกแบบเพื่อการประกอบและ
การประเมิน แนวคิดทางเลือกในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดท่ีส าคัญในการออกแบบเพื่อการ

ผลิตและประกอบได้  

2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกที่จ าเป็นต่อการ
ผลิตและประกอบ  

3. นักศึกษาสามารถใช้แนวคิดในการออกแบบเพ่ือการผลิตและ
ประกอบ เพื่อออกแบบรายละเอียดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีพิสูจน์
ได้ว่าลดต้นทุนการผลิตและประกอบลงได้ อีกท้ังการออกแบบยัง
อยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

 
535481 การจ าลองระบบ 4(4-0-8) 
 (System Simulation) 
วิชาบังคับก่อน :  540201 สถิติส าหรับวิศวกร 
บทน าสู่การจ าลองระบบการผลิต, พื้นฐานแบบจ าลองระบบการผลิต, 
พื้นฐานสถิติส าหรับวิศวกรรม , การวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า, การสร้าง
ตัวเลขสุ่ม, การวิเคราะห์ผลแบบจ าลองระบบการผลิต, แบบจ าลอง
ระบบขนส่ง, การก าหนดเส้นทางการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ , การ
ประยุกต์แบบจ าลองในระบบผลิต, การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อการ
จ าลองระบบการผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายแนวคิด วิธีการ และหลักการส าคัญในการ
สร้างแบบจ าลองระบบการผลิตได้ 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อการจ าลองปัญหาระบบ
การผลิตอย่างงายได้ 

3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายผลการจ าลองปัญหา
ระบบการผลิตได้ 

 
535482  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 4(4-0-8) 
 (Production Cost Analysis)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

รายวิชาน้ีมี เน้ือหาน าสู่การจัดการต้นทุนซ่ึงครอบคลุม 
หลักการพื้นฐานของต้นทุน , และต้นทุนงานสั่งผลิต ทางด้านการ
วางแผนและการตัดสินใจมีการเรียนการสอน เช่น การประมาณการ
ต้นทุน, การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณผลิต-ผลก าไร, การตัดสินใจในเรื่อง
ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม นอกจากน้ีแล้วมีการ
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เรียนการสอนเน้ือหาเรื่องต้นทุนกระบวนการผลิต , การปันส่วนต้นทุน, 
ความยืดหยุ่นของงบประมาณและต้นทุนมาตรฐาน: ต้นทุนวัสดุทางตรง, 
ต้นทุนแรงงานทางตรง, และต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงาน ในหัวข้อสุดท้าย
เรียนเรื่องการจัดการผลิตภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้ 
2. นักศึกษาสามารถค านวณหาต้นทุนการผลิตและวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนได้ 
3. นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารประสานงานเพื่อน ามาซ่ึง

ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต สามารถน าเสนอผลท่ีน าไปใช้ได้ 
 
535483  การออกแบบการทดลอง 4(4-0-8) 
 (Design of Experiment) 
วิชาบังคับก่อน :  540201 สถิติส าหรับวิศวกร 
การทดลองเชิงเปรียบเทียบอย่างง่าย การวิเคราห์ความแปรปรวนและ
การทดลองแบบปัจจัยเดียว การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 
การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k บล็อกและคอนฟาวด์
การออกแบบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ การออกแบบเชิง
แฟกทอเรียลแบบสามระดับ การทดลองเชิงแฟกทอเรียลกับปัจจัยสุ่ม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดท่ีส าคัญในการออกแบบการ

ทดลองได้ 
2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกที่จ าเป็นต่อการ

ออกแบบการทดลองได้ 
3. นักศึกษาสามารถใช้แนวคิดในการออกแบบการทดลอง เพื่อ

ออกแบบรายละเอียดตัวแปรหลักท่ีพิสูจน์ได้ว่ามีผลต่อ
ผลตอบสนอง อีกท้ังการออกแบบยังอยู่บนพื้นฐานของ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  
535484 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 4(4-0-8) 
 (Robotics Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 535303 หุ่นยนต์พ้ืนฐาน 
 ประวัติความเป็นมา ประเภท และส่วนประกอบของหุ่นยนต์ 
ลักษณะของหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการเคลื่อนท่ี 2 มิติและ 3 มิติ สมการเพื่อ

เปลี่ยนพิกัดของหุ่นยนต์ สมการในการเคลื่อนไหว การก าหนดเส้นทาง
การเคลื่อนท่ี การจ าลองและโปรแกรมหุ่นยนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ท่ีเคลื่อนท่ี 2 มิติ และ 3 มิติได้ 
2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคล่ือนไหวของ

หุ่นยนต์ได้ 
3. เขียนโปรแกรมช่วยค านวณพิกัดและการเคลื่อนไหวของ

หุ่นยนต์ได้ 
 
535485 ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Failure of Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 535204 การออกแบบโครงสร้างเคร่ืองจักรกล
อัตโนมัติ และ 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 หลักการเบื้องต้นของการตอบสนองของวัสดุต่อภาระทางกล 
พฤติกรรมและกลไกการเปล่ียนแปลงขนาดของวัสดุทางวิศวกรรม การ
วิเคราะห์ความเค้นบนชิ้นส่วนทางวิศวกรรมและเกณฑ์ความเสียหาย
ของวัสดุ  สภาพความเค้นความเครียดท่ีปลายรอยร้าวและการ
ตอบสนองของวัสดุท่ีมีรอยร้าว กลศาสตร์การแตกหักเบื้องต้น รวมไปถึง
การตอบสนองของวัสดุต่อภาระแบบวงรอบ และกรณีศึกษาประกอบ
เพื่อความเข้าใจถึงการน าความรู้เกี่ยวกับความเสียหายในวัสดุทาง
วิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายความหมายทางกายภาพและสาเหตุของความ
เสียหายทางวิศวกรรมแต่ละประเภทได้ 

2. สามารถอธิบายกลไกความเสียหายของการเสียหายแต่ละ
ประเภทได้ 

3. สามารถระบุประเภทและสาเหตุของความเสียหายจากการ
วิเคราะห์หลักฐานทางกายภาพเบื้องต้นได้ 

4. สามารถค้นคว้าข้อมูลความเสียหายทางวิศวกรรมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 
535486 ระบบควบคุม 4 (4-0-8) 
 (Control Systems) 
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วิชาบังคับก่อน :  535304 การจ าลองระบบและการควบคุม
อุตสาหกรรม 
 หลักการควบคุมแบบคลาสสิก การตอบสนองและดัชนี
ประสิทธิภาพ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
หลักการควบคุมแบบปัจจุบัน แบบจ าลองปริภูมิสเตท ความสามารถใน
การควบคุม ความสามารถสังเกต การก าหนดโพล-ซีโรในการควบคุม
แบบปิด ตัวสังเกตแบบเต็มอันดับและอันดับท่ีน้อยลง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และสามารถค านวณการ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบควบคุมพร้อมท้ังวิเคราะห์
เสถียรภาพและออกแบบตัวชดเชยของระบบควบคุม โดยวิธี
ตอบสนองเชิงความถี่ได้ 

2. ประยุ กต์ ใช้  MATLAB/Simulink ในการออกแบบและ
ควบคุม 

 
535497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 535496 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงาน

จริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการท างาน

ท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 

5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
535498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 535497 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน  

 
535495 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจในตัวเอง ก ารพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 และ ISO14000 เทคนิคการ
เขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน 

 
535496 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ รายวิชา 535495 
เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้

ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงาน

จริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการท างาน

ท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
535499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมการผลิต 9 หน่วยกิต 
 (Manufacturing Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การศึกษาหัวข้อ โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้นักศึกษาท าการวิจัยและพัฒนาโครงงาน
วิชาชีพวิศวกรรมการผลิต นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ใน
สาขาวิศวกรรมการผลิตเพ่ือแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะ
สามารถน าเสนอรายงานเสร็จสมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมและ
น าเสนอปากเปล่าได้ 

 
536210 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื นฐาน 3(2-3-7) 
 (Electric Circuit and Basic Electronics)   
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วิชาบังคับก่อน :  535304 การจ าลองระบบและการควบคุม
อุตสาหกรรม 
 หลักการควบคุมแบบคลาสสิก การตอบสนองและดัชนี
ประสิทธิภาพ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี 
หลักการควบคุมแบบปัจจุบัน แบบจ าลองปริภูมิสเตท ความสามารถใน
การควบคุม ความสามารถสังเกต การก าหนดโพล-ซีโรในการควบคุม
แบบปิด ตัวสังเกตแบบเต็มอันดับและอันดับท่ีน้อยลง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และสามารถค านวณการ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบควบคุมพร้อมท้ังวิเคราะห์
เสถียรภาพและออกแบบตัวชดเชยของระบบควบคุม โดยวิธี
ตอบสนองเชิงความถี่ได้ 

2. ประยุ กต์ ใช้  MATLAB/Simulink ในการออกแบบและ
ควบคุม 

 
535497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 535496 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงาน

จริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการท างาน

ท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 

5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
535498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 535497 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

601 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน  

 
535495 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตัวเอง ก ารพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 และ ISO14000 เทคนิคการ
เขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน 

 
535496 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ รายวิชา 535495 
เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้

ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงาน

จริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการท างาน

ท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
535499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมการผลิต 9 หน่วยกิต 
 (Manufacturing Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การศึกษาหัวข้อ โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

รายวิชาน้ีส่งเสริมให้นักศึกษาท าการวิจัยและพัฒนาโครงงาน
วิชาชีพวิศวกรรมการผลิต นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ใน
สาขาวิศวกรรมการผลิตเพ่ือแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะ
สามารถน าเสนอรายงานเสร็จสมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมและ
น าเสนอปากเปล่าได้ 

 
536210 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื นฐาน 3(2-3-7) 
 (Electric Circuit and Basic Electronics)   
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วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า; ความต้านทาน ความเหน่ียวน า
และความจุไฟฟ้า; การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง; การตอบสนอง
ในสภาวะชั่วครู่; วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์เฟสเซอร์และ
ก าลังไฟฟ้าเชิงซ้อน; วงจรไฟฟ้าสามเฟส; หลักการของอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน า; ไดโอดและทรานซิสเตอร์; วงจรขยายสัญญาณและออปแอมป์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าและ
อธิบายหลักท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  ต่างๆ ได้  นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ได้ 
 
536211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรยานยนต์      2(1-3-5) 
  (Mathematics for Automotive Engineer) 
วิชาบังคับก่อน :103105 แคลคูลัส 3 
  แมทริกซ์และพีชคณิ ตเชิงเส้น   แคลคูลัสเชิ งเวกเตอร์   
อนุกรมเทเลอร์  อนุกรมฟูเรียร์  การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามท่ีก าหนด
ประยุกต์ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยพื้นฐานคณิตศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
แก้ปัญหาทางคณิตสาสตร์และสถิติได้ 
 
536240 ปฏิบัติงานพื นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 1      1(0-3-3) 
  (Automotive Engineering Fundamental Practice I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ปฏิบัติ งานทางด้าน โครงสร้างและส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์ พื้นฐานการท างานของเครื่องยนต์ การถอดประกอบ
เครื่องยนต์ ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบ
จุดระเบิด ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิง และงาน
บ ารุงรักษายานยนต์เบ้ืองต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

  ผู้เรียนรู้จักส่วนประกอบและการท างานของเครื่องยนต์ 
วิธีการถอดประกอบเครื่องยนต์ และระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท างานของเครื่องยนต ์
 
536241 ปฏิบัติงานพื นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 2 1(0-3-3) 
  (Automotive Engineering Fundamental Practice II) 
วิชาบังคับก่อน : 536240 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 1 
  ปฏิบัติงานระบบส่งก าลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบกัน
สะเทือน ระบบเบรก ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ 
โครงสร้างยานยนต์ งานล้อและยางรถยนต์   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  ผู้เรียนรู้จักการส่งถ่ายก าลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อเพื่อใช้ใน
การขับเคลื่อนยานยนต์ ระบบอื่นๆในยานยนต์ท่ีเกี่ยวข้องกับความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยในยานยนต์ 
  
536302 ระบบควบคุมของยานยนต์ 4(4-0-8) 
  (Automotive Control System) 
วิชาบังคับก่อน :  525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
  หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุมเชิงเส้น ส่วนประกอบของระบบควบคุม 
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและชดเชย
ระบบบนโดเมนเวลาและความถี่ ตัวอย่างการออกแบบระบบควบคุมใน
ยานยนต ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการจ าลองระบบ
ทางฟิสิกส์เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการ
ตอบสนองรวมถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
เชิงเส้นได้  ผู้เรียนสามารถออกแบบตัวควบคุมหรือตัวชดเชยบนโดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการควบคุม
ระบบในรถยนต์เบ้ืองต้นได้ 
 
536304 วิศวกรรมการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ 4(4-0-8) 

(Automotive Production Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต 
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  กรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต การผลิตชิ้นส่วน
โลหะ  การพ่นสี การเคลือบวัสดุ การผลิตชิ้นส่วนเซรามิก และชิ้นส่วน
พอลิเมอร์ มาตรฐานของชิ้นส่วนยานยนต์ วิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
ชิ้นส่วนยานยนต์มาตรฐานการทดสอบคุณภาพรถยนต์มีการศึกษาและดู
งานโรงงานผลิตและโรงงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถบอกกรรมวิธีการผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน
ยานยนต์และอธิบายหลักการพื้นฐานได้นักศึกษารู้จักมาตรฐานคุณภาพ
ท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์นักศึกษาสามารถอิบายภาพรวมของการผลิต
และประกอบยานต์ยนต์ได้ 

536310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและระบบฝังตัว 3 (2-3-7) 
 (Electrical Machines, Power Electronics and  
 Embedded Systems)   
วิชาบังคับก่อน : 536210 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
  แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลงก าลัง; การแปลงผัน
พลังงานกลไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง ; เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าซิงโครนัส; เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหน่ียวน า; อุปกรณ์สวิตช์สารกึ่ง
ตัวน าก าลัง; วงจรเรียงกระแสก าลัง วงจรสับไฟฟ้าก าลัง วงจรคอนเวอร์
เตอร์ก าลังและวงจรอินเวอร์เตอร์ก าลัง; ระบบฝังตัวและสถาปัตยกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์; การโปรแกรมระบบฝังตัว; การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการแปลงผันพลังงานกล
ไฟฟ้า และรู้จักเครื่องจักรไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ใน
วงจรไฟฟ้าก าลัง นักศึกษาสามารถอกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์ภายนอกผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 

536311 กลศาสตร์ยานยนต์ 4(4-0-8) 
(Mechanics of Vehicles) 

วิชาบังคับก่อน : 525203  พลศาสตร์วิศวกรรม  และ  536241 
ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 2 
  การเร่งความเร็ว สมรรถนะเบรก ภาระท่ีกระท าแรงต้านทาน
และก าลังขับเคลื่อน สมรรถนะเครื่องยนต์และการเปลี่ยนแปลง ความ

เสถียรในการเข้าโค้ง พลศาสตร์การขับขี่ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับ 
ลักษณะยาง พลศาสตร์การกลิ้ง กลศาสตร์ของการถ่ายโอนน้ าหนักยานยนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  เข้าใจหลักการท างานของระบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรถยนต์ 
 
536312 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 4(4-0-8) 
  (Internal Combustion Engines) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เท อ ร์ โ ม ได น า มิ ก ส์  1 แ ล ะ  525204 
กลศาสตร์ของไหล 1 
  ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เครื่องยนต์
จุดระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจุด
ระเบิด วัฏจักรอากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ การประจุไอดีด้วยซูเพอร์ชาร์
เจอร์เทอร์โบชาร์เจอร์ และระบบไอเสีย สมรรถนะและการทดสอบ
เครื่องยนต์ แรงเสียดทานและการหล่อลื่น   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  เข้าใจหลักการท างานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในท้ัง
เครื่องยนต์จุดระเบิด และเครื่องยนต์อัดระเบิดรวมไปถึงระบบต่างๆ ท่ี
ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ได้ 
 
536313 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ 2(1-3-5) 
  ทางวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมยานยนต์  
  (Computer Aided Engineering for Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525210  พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 และ 
525308 การถ่ายเทความร้อน 
  การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพและการจ าลอง 
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และปัญหาประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้อง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์ 
โครงงานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรมยานยนต์ท่ีเกี่ยวข้อง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพส าหรับปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษา
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วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า; ความต้านทาน ความเหน่ียวน า
และความจุไฟฟ้า; การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง; การตอบสนอง
ในสภาวะชั่วครู่; วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์เฟสเซอร์และ
ก าลังไฟฟ้าเชิงซ้อน; วงจรไฟฟ้าสามเฟส; หลักการของอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน า; ไดโอดและทรานซิสเตอร์; วงจรขยายสัญญาณและออปแอมป์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าและ
อธิบายหลักท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  ต่างๆ ได้  นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ได้ 
 
536211 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรยานยนต์      2(1-3-5) 
  (Mathematics for Automotive Engineer) 
วิชาบังคับก่อน :103105 แคลคูลัส 3 
  แมทริกซ์และพีชคณิ ตเชิงเส้น   แคลคูลัสเชิ งเวกเตอร์   
อนุกรมเทเลอร์  อนุกรมฟูเรียร์  การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามท่ีก าหนด
ประยุกต์ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยพื้นฐานคณิตศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
แก้ปัญหาทางคณิตสาสตร์และสถิติได้ 
 
536240 ปฏิบัติงานพื นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 1      1(0-3-3) 
  (Automotive Engineering Fundamental Practice I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ปฏิบัติ งานทางด้าน โครงสร้างและส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์ พื้นฐานการท างานของเครื่องยนต์ การถอดประกอบ
เครื่องยนต์ ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบ
จุดระเบิด ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิง และงาน
บ ารุงรักษายานยนต์เบ้ืองต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

  ผู้เรียนรู้จักส่วนประกอบและการท างานของเครื่องยนต์ 
วิธีการถอดประกอบเครื่องยนต์ และระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท างานของเครื่องยนต ์
 
536241 ปฏิบัติงานพื นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 2 1(0-3-3) 
  (Automotive Engineering Fundamental Practice II) 
วิชาบังคับก่อน : 536240 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 1 
  ปฏิบัติงานระบบส่งก าลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบกัน
สะเทือน ระบบเบรก ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ 
โครงสร้างยานยนต์ งานล้อและยางรถยนต์   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  ผู้เรียนรู้จักการส่งถ่ายก าลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อเพื่อใช้ใน
การขับเคลื่อนยานยนต์ ระบบอื่นๆในยานยนต์ท่ีเกี่ยวข้องกับความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยในยานยนต์ 
  
536302 ระบบควบคุมของยานยนต์ 4(4-0-8) 
  (Automotive Control System) 
วิชาบังคับก่อน :  525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
  หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุมเชิงเส้น ส่วนประกอบของระบบควบคุม 
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและชดเชย
ระบบบนโดเมนเวลาและความถี่ ตัวอย่างการออกแบบระบบควบคุมใน
ยานยนต ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการจ าลองระบบ
ทางฟิสิกส์เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการ
ตอบสนองรวมถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
เชิงเส้นได้  ผู้เรียนสามารถออกแบบตัวควบคุมหรือตัวชดเชยบนโดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการควบคุม
ระบบในรถยนต์เบ้ืองต้นได้ 
 
536304 วิศวกรรมการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ 4(4-0-8) 

(Automotive Production Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต 
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  กรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต การผลิตชิ้นส่วน
โลหะ  การพ่นสี การเคลือบวัสดุ การผลิตชิ้นส่วนเซรามิก และชิ้นส่วน
พอลิเมอร์ มาตรฐานของชิ้นส่วนยานยนต์ วิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
ชิ้นส่วนยานยนต์มาตรฐานการทดสอบคุณภาพรถยนต์มีการศึกษาและดู
งานโรงงานผลิตและโรงงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถบอกกรรมวิธีการผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน
ยานยนต์และอธิบายหลักการพื้นฐานได้นักศึกษารู้จักมาตรฐานคุณภาพ
ท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์นักศึกษาสามารถอิบายภาพรวมของการผลิต
และประกอบยานต์ยนต์ได้ 

536310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและระบบฝังตัว 3 (2-3-7) 
 (Electrical Machines, Power Electronics and  
 Embedded Systems)   
วิชาบังคับก่อน : 536210 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
  แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลงก าลัง; การแปลงผัน
พลังงานกลไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง ; เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าซิงโครนัส; เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหน่ียวน า; อุปกรณ์สวิตช์สารกึ่ง
ตัวน าก าลัง; วงจรเรียงกระแสก าลัง วงจรสับไฟฟ้าก าลัง วงจรคอนเวอร์
เตอร์ก าลังและวงจรอินเวอร์เตอร์ก าลัง; ระบบฝังตัวและสถาปัตยกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์; การโปรแกรมระบบฝังตัว; การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการแปลงผันพลังงานกล
ไฟฟ้า และรู้จักเครื่องจักรไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ใน
วงจรไฟฟ้าก าลัง นักศึกษาสามารถอกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์ภายนอกผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 

536311 กลศาสตร์ยานยนต์ 4(4-0-8) 
(Mechanics of Vehicles) 

วิชาบังคับก่อน : 525203  พลศาสตร์วิศวกรรม  และ  536241 
ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 2 
  การเร่งความเร็ว สมรรถนะเบรก ภาระท่ีกระท าแรงต้านทาน
และก าลังขับเคลื่อน สมรรถนะเครื่องยนต์และการเปลี่ยนแปลง ความ

เสถียรในการเข้าโค้ง พลศาสตร์การขับขี่ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับ 
ลักษณะยาง พลศาสตร์การกลิ้ง กลศาสตร์ของการถ่ายโอนน้ าหนักยานยนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  เข้าใจหลักการท างานของระบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรถยนต์ 
 
536312 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 4(4-0-8) 
  (Internal Combustion Engines) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เท อ ร์ โ ม ได น า มิ ก ส์  1 แ ล ะ  525204 
กลศาสตร์ของไหล 1 
  ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เครื่องยนต์
จุดระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจุด
ระเบิด วัฏจักรอากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ การประจุไอดีด้วยซูเพอร์ชาร์
เจอร์เทอร์โบชาร์เจอร์ และระบบไอเสีย สมรรถนะและการทดสอบ
เครื่องยนต์ แรงเสียดทานและการหล่อลื่น   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  เข้าใจหลักการท างานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในท้ัง
เครื่องยนต์จุดระเบิด และเครื่องยนต์อัดระเบิดรวมไปถึงระบบต่างๆ ท่ี
ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ได้ 
 
536313 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ 2(1-3-5) 
  ทางวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมยานยนต์  
  (Computer Aided Engineering for Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525210  พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 525304 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 และ 
525308 การถ่ายเทความร้อน 
  การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพและการจ าลอง 
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และปัญหาประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้อง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์ 
โครงงานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรมยานยนต์ท่ีเกี่ยวข้อง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพส าหรับปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษา
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สามารถจ าลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและ
วิศวกรรมยานยนต์ท่ีเกี่ยวข้องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความแม่นย าของการจ าลองท่ีประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา นักศึกษาสามารถประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
วิเคราะห์ส าหรับโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมยานยนต์ 
 
536342 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหลส าหรับยานยนต์ 
 1(0-3-3) 
 (Thermo-Fluid Laboratory for Automotive) 
วิชาบังคับก่อน : 536312 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน และ 525308 
การถ่ายเทความร้อน 
  การวัดวิเคราะห์ค่า  สมบัติ และพฤติกรรมของวัสดุหรือ
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความร้อนและของไหล  เช่น ค่า
ความร้อนของเชื้อเพลิง ส่วนประกอบของแก๊สไอเสีย สัมประสิทธิ์แรง
ต้านอากาศ เป็นต้น  การวัดวิเคราะห์สมรรถนะระบบ  เช่น เครื่องยนต์ 
เครื่องสูบ กังหัน และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจด้านอุณ
หพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเพื่อประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะ
ของเครื่องจักรกลความร้อนและของไหล 
 
536343 ปฏิบัติการขึ นรูปและเชื่อมต่อ 1(0-3-3) 
  (Forming and Joining Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 536304วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
  ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกรรมวิธีพื้นฐานเพื่อขึ้นรูป
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
ท่ีก าหนดให้ได้ และเลือกใช้เครื่องมือเพื่อสร้างหรือท าซ้ าชิ้นส่วนน้ันขึ้น
ใหม่ได้ รวมถึงทราบวิธีการใช้เครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
 
536405 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 4(3-3-9) 

(Electronics Controlled Unit for Automotive) 
วิชาบังคับก่อน : 536302 ระบบควบคุมของยานยนต์ 
  โครงสร้างสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์และตั ว
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลส าหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ยานยนต์ การจัดการหน่วยความจ า ซอฟท์แวร์ควบคุมและการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก การตรวจวัดทางไฟฟ้า การพัฒนาระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานยาน
ยนต์ การควบคุมเครื่องยนต์ การสื่อสารข้อมูลและระบบ CAN การ
โปรแกรมด้วยซอฟท์แวร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานของหน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์และหลักการพื้นฐานของการตรวจวัด
และควบคุมในยานยนต์ นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ ในยานยนต์ได้ 
 
536407 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมยานยนต์ 1 4(4-0-8) 

(Special Problems in Automotive Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษา
ไว้ท่ีสาขาวิชาและต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามความเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

605 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

 
 
536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1 4(4-0-8) 

(Automotive Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงงานต้อง
ส าเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และ
ต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  รายวิชาน้ีส่งเสริมให้นักศึกษาทาการวิจัยและพัฒนาโครงงาน
วิศวกรรมการผลิต นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขา
วิศวกรรมการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะสามารถ
น าเสนอรายงานเสร็จสมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมและน าเสนอปาก
เปล่าได ้
 

536421 เชื อเพลิงและการเผาไหม้   4(4-0-8) 
  (Fuel and Combustion) 
วิชาบังคับก่อน : 536312 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 
 กลไกการเกิดการเผาไหม้ในระดับโมเลกุล  สมการการเผา
ไหม้และอัตราส่วนอากาศ  การเผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่  
การเผาไหม้แบบสมบูรณ์  แบบสมดุลเคมี และแบบอัตราเร็ว  คิเนติก
เคมีของการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ  การติดไฟ  เสถียรภาพเปลว
ไฟ  การเผาไหม้แบบปั่นป่วน  สมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง  เหลวและก๊าซ 
มลภาวะจากการเผาไหม ้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถบอกชนิดและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง 
สามารถอธิบายกระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์และมลภาวะจากการ
เผาไหม ้
 
536422 เสียง การสั่นสะเทือน และความกระด้าง 4(4-0-8) 
  (Noise Vibration and Harshness)    
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล 

  บทบาทของเสียง การส่ันสะเทือน และความกระด้างในการ
ออกแบบและพัฒนารถยนต์ ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อเสียงรบกวนและ
การสั่นสะเทือนในยานยนต์  หลักการขั้นพื้นฐานในการสร้างระบบ 
พื้นฐานของการวัดเสียง และเทคนิค การวิเคราะห์การสั่นโมดัล และ
การวิเคราะห์สัญญาณ  แหล่งก าเนิดเสียง ในเครื่องยนต์  ชุดส่งก าลัง 
การดูดอากาศเข้า ไอเสีย อากาศพลศาสตร์  ยาง เบรก การควบคุมการ
เกิดเสียงโดยวิธีการ  ฉนวนการสั่น ตัวหน่วง การท าให้สมดุล ตัวดูดซับ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีทักษะและความรู้ ท่ีจะพรรณนา 
วัด วิเคราะห์ และประเมินค่าของเสียง การสั่นเสะเทือน และความ
กระด้างในรถยนต์  นักศึกษาสามารถ ท าการวิเคราะห์ ในเรื่องของเหตุ
หลักของการสั่นสะเทือนและ สามารถแนะน าวิธีการควบคุมเพื่อ
ปรับปรุงเรื่องของเสียง การสั่น และความกระด้าง ให้ดีขึ้น 
 
536423  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  4(4-0-8) 
  (Electric Vehicle Technology)   
วิชาบังคับก่อน : 536310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง
และระบบฝังตัว 
  ทบทวนมอเตอร์ไฟฟ้า อิ เล็กทรอนิกส์ก าลัง และระบบ
ขับเคลื่อน เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูง เทคโนโลยี
เซลล์เชื้อเพลิง แบบจ าลองและการค านวณสมรรถนะของยานยนต์
ไฟฟ้า เครื่องประจุแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฮบริดไฟฟ้า การออกแบบระบบ
เสริมในยานยนต์ไฟฟ้า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการปลอด
ปล่อยคาร์บอนของยานยนต์ไฟฟ้า  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษารู้จักเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์
สมัยใหม่ และสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของระบบต่าง ๆ ในยาน
ยนต์สมัยใหม่ได ้
 
536424 วิศวกรรมระบบรางเบื องต้น 4(4-0-8) 
   (Introduction to Railway System Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วิศวกรรมรถไฟเบื้องต้น; ปฐพีกลศาสตร์ส าหรับทางรถไฟ ; 
วัสดุศาสตร์ในงานวิศวกรรมรถไฟ การออกแบบระบบทางรถไฟ 
วิศวกรรมล้อเลื่อน ระบบเบรกรถไฟ พลวัตของหัวรถจักร ระบบลากจูง
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สามารถจ าลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและ
วิศวกรรมยานยนต์ท่ีเกี่ยวข้องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความแม่นย าของการจ าลองท่ีประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา นักศึกษาสามารถประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
วิเคราะห์ส าหรับโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมยานยนต์ 
 
536342 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหลส าหรับยานยนต์ 
 1(0-3-3) 
 (Thermo-Fluid Laboratory for Automotive) 
วิชาบังคับก่อน : 536312 เคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน และ 525308 
การถ่ายเทความร้อน 
  การวัดวิเคราะห์ค่า  สมบัติ และพฤติกรรมของวัสดุหรือ
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความร้อนและของไหล  เช่น ค่า
ความร้อนของเชื้อเพลิง ส่วนประกอบของแก๊สไอเสีย สัมประสิทธิ์แรง
ต้านอากาศ เป็นต้น  การวัดวิเคราะห์สมรรถนะระบบ  เช่น เครื่องยนต์ 
เครื่องสูบ กังหัน และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจด้านอุณ
หพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเพื่อประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะ
ของเครื่องจักรกลความร้อนและของไหล 
 
536343 ปฏิบัติการขึ นรูปและเชื่อมต่อ 1(0-3-3) 
  (Forming and Joining Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 536304วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
  ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกรรมวิธีพื้นฐานเพื่อขึ้นรูป
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
และเช่ือมด้วยเลเซอร์ การสแกนแบบสามมิติ การสร้างต้นแบบอย่าง
รวดเร็ว การสร้างโมลด์หล่อจากเรซิน และการใช้เครื่องมือวัดในการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อศึกษารายละเอียดของชิ้นส่วน
ท่ีก าหนดให้ได้ และเลือกใช้เครื่องมือเพื่อสร้างหรือท าซ้ าชิ้นส่วนน้ันขึ้น
ใหม่ได้ รวมถึงทราบวิธีการใช้เครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
 
536405 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 4(3-3-9) 

(Electronics Controlled Unit for Automotive) 
วิชาบังคับก่อน : 536302 ระบบควบคุมของยานยนต์ 
  โครงสร้างสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์และตั ว
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลส าหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ยานยนต์ การจัดการหน่วยความจ า ซอฟท์แวร์ควบคุมและการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก การตรวจวัดทางไฟฟ้า การพัฒนาระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานยาน
ยนต์ การควบคุมเครื่องยนต์ การสื่อสารข้อมูลและระบบ CAN การ
โปรแกรมด้วยซอฟท์แวร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานของหน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์และหลักการพื้นฐานของการตรวจวัด
และควบคุมในยานยนต์ นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ ในยานยนต์ได้ 
 
536407 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมยานยนต์ 1 4(4-0-8) 

(Special Problems in Automotive Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษา
ไว้ท่ีสาขาวิชาและต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามความเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 
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536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1 4(4-0-8) 

(Automotive Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงงานต้อง
ส าเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และ
ต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  รายวิชาน้ีส่งเสริมให้นักศึกษาทาการวิจัยและพัฒนาโครงงาน
วิศวกรรมการผลิต นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขา
วิศวกรรมการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะสามารถ
น าเสนอรายงานเสร็จสมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมและน าเสนอปาก
เปล่าได้ 
 

536421 เชื อเพลิงและการเผาไหม้   4(4-0-8) 
  (Fuel and Combustion) 
วิชาบังคับก่อน : 536312 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 
 กลไกการเกิดการเผาไหม้ในระดับโมเลกุล  สมการการเผา
ไหม้และอัตราส่วนอากาศ  การเผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่  
การเผาไหม้แบบสมบูรณ์  แบบสมดุลเคมี และแบบอัตราเร็ว  คิเนติก
เคมีของการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ  การติดไฟ  เสถียรภาพเปลว
ไฟ  การเผาไหม้แบบปั่นป่วน  สมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง  เหลวและก๊าซ 
มลภาวะจากการเผาไหม ้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถบอกชนิดและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง 
สามารถอธิบายกระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์และมลภาวะจากการ
เผาไหม ้
 
536422 เสียง การสั่นสะเทือน และความกระด้าง 4(4-0-8) 
  (Noise Vibration and Harshness)    
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล 

  บทบาทของเสียง การส่ันสะเทือน และความกระด้างในการ
ออกแบบและพัฒนารถยนต์ ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อเสียงรบกวนและ
การสั่นสะเทือนในยานยนต์  หลักการขั้นพื้นฐานในการสร้างระบบ 
พื้นฐานของการวัดเสียง และเทคนิค การวิเคราะห์การสั่นโมดัล และ
การวิเคราะห์สัญญาณ  แหล่งก าเนิดเสียง ในเครื่องยนต์  ชุดส่งก าลัง 
การดูดอากาศเข้า ไอเสีย อากาศพลศาสตร์  ยาง เบรก การควบคุมการ
เกิดเสียงโดยวิธีการ  ฉนวนการสั่น ตัวหน่วง การท าให้สมดุล ตัวดูดซับ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีทักษะและความรู้ ท่ีจะพรรณนา 
วัด วิเคราะห์ และประเมินค่าของเสียง การส่ันเสะเทือน และความ
กระด้างในรถยนต์  นักศึกษาสามารถ ท าการวิเคราะห์ ในเรื่องของเหตุ
หลักของการสั่นสะเทือนและ สามารถแนะน าวิธีการควบคุมเพื่อ
ปรับปรุงเรื่องของเสียง การสั่น และความกระด้าง ให้ดีขึ้น 
 
536423  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  4(4-0-8) 
  (Electric Vehicle Technology)   
วิชาบังคับก่อน : 536310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง
และระบบฝังตัว 
  ทบทวนมอเตอร์ไฟฟ้า อิ เล็กทรอนิกส์ก าลัง และระบบ
ขับเคลื่อน เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูง เทคโนโลยี
เซลล์เชื้อเพลิง แบบจ าลองและการค านวณสมรรถนะของยานยนต์
ไฟฟ้า เครื่องประจุแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฮบริดไฟฟ้า การออกแบบระบบ
เสริมในยานยนต์ไฟฟ้า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการปลอด
ปล่อยคาร์บอนของยานยนต์ไฟฟ้า  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษารู้จักเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์
สมัยใหม่ และสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของระบบต่าง ๆ ในยาน
ยนต์สมัยใหม่ได ้
 
536424 วิศวกรรมระบบรางเบื องต้น 4(4-0-8) 
   (Introduction to Railway System Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วิศวกรรมรถไฟเบื้องต้น; ปฐพีกลศาสตร์ส าหรับทางรถไฟ ; 
วัสดุศาสตร์ในงานวิศวกรรมรถไฟ การออกแบบระบบทางรถไฟ 
วิศวกรรมล้อเลื่อน ระบบเบรกรถไฟ พลวัตของหัวรถจักร ระบบลากจูง
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และการขับเคลื่อนมอเตอร์ ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ การอาณัติ
สัญญาณรถไฟ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นทางวิศวกรรมรถไฟ 
และศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้    
 
536425    การจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต ์ 4(4-0-8) 
  (Production System Management in Automotive Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบบริหารงาน
คุณภาพ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมใน
องค์กรการผลิต กล่าวน าสู่ระบบการผลิตเทคนิคการพยากรณ์ความ
ต้องการ การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวางแผน
ความต้องการพัสดุ การวางแผนก าลังการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ความสามารถในการท าก าไรเพื่อการตัดสินใจด้านการผลิต การจัด
ตารางการผลิต การควบคุมการผลิต ระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี และ
ระบบผลิตแบบลีน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักการการ
วางแผนและควบคุมการผลิต ผู้เรียนสามารถพิสูจน์และอธิบายการวาง
แผนการผลิต , การวางแผนพัสดุ , และการวางแผนตารางผลิตให้
เหมาะสมกับแต่ละระบบผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในการวางแผนและควบคุมการ
ผลิต สามารถวิเคราะห์แผนการผลิตปัญหาขนาดเล็กส าหรับแต่ละ
กระบวนการผลิตได้ รวมท้ังประเมินต้นทุนของแต่ละกลยุทธ์การ
แผนการผลิตได ้
 
536426 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ 4(4-0-8) 

(Automotive Pollution Control) 
วิชาบังคับก่อน : 536312 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับยานยนต์ 
  มลภาวะที่เกิดขึ้นจากยานยนต์  วิธีการควบคุมมลภาวะท่ีเกิด
จากยานยนต์ท้ังมลภาวะด้านอากาศ  มลภาวะด้านเสียง  มลภาวะด้าน
ความร้อน  การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะเหล่าน้ัน  การศึกษา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการควบคุมมลภาวะท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถบอกประเภทของมลภาวะท่ีเกิดจากยาน
ยนต์พร้อมอธิบาวิธีการควบคุมได้ 
 
536427 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์ 4(4-0-8) 

(Vehicle Structure Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ 536311 กลศาสตร์
ยานยนต ์
 ตัวถังและโครงฐานยานพาหนะ ภาระท่ีกระท าต่อโครงสร้าง
ยานยนต์ สิ่งท่ีต้องพิจารณาส าหรับโครงสร้าง ชิ้นส่วนโครงสร้างยาน
ยนต์ การออกแบบหน้าตัดหน้าทางยานยนต์ ชิ้นส่วนผนังบางภายใต้
ภาระการบิด การโก่งงอของแผ่นบาง การวิเคราะห์ตัวถังภายใต้ภาระ
การดัดและภาระการบิด หลักการออกแบบรอยเช่ือม การวิเคราะห์
เส้นทางของแรงบนโครงสร้างแผ่นบางท่ีขึ้นรูปตัวถัง ผลตอบสนองเชิง
พลวัตของโครงสร้างภายใต้การชนกระแทก ข้อค านึงเกี่ยวกับผู้โดยสาร
และความปลอดภัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงร่างตัวถังและโครง
ฐานยานพาหนะ และภาระท่ีกระท าต่อโครงสร้างยานยนต์ สามารถการ
วิเคราะห์ชิ้นส่วนผนังบางภายใต้ภาระการบิด การโก่งงอของแผ่นบาง 
การวิเคราะห์ตัวถังภายใต้ภาระการดัดและภาระการบิด รวมท้ัง
หลักการออกแบบรอยเชื่อมมีความรู้พื้นฐานในวิเคราะห์พลังงานในการ
ดูดซับและผลตอบสนองเชิงพลวัตของโครงสร้าง 
 
536428 ความปลอดภัยของยานยนต์ 4(4-0-8) 

(Automotive Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 536427 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์ 
  การออกแบบยานยนต์เพื่อความปลอดภัย  การออกแบบเพ่ือ
รับการชนด้านหน้า  การชนด้านข้าง  การชนด้านหลัง  การพลิกคว่ า  การ
ออกแบบระบบป้อนเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยภายใต้อุบัติเหตุ  การออกแบบ
อุปกรณ์ภายในยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  อุปกรณ์สมัยใหม่เพื่อ
เสริมความปลอดภัย 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบ้ืองต้นในการออกแบบ
ยานยนต์เพื่อรองรับการชนหรือการพลิกคว่ ารวมถึงการใช้อุปกรณ์เสริม
เพื่อความปลอดภัยในยานยนต์ได้ 
 
536442    ปฏิบัติการทางพลศาสตร์และระบบควบคุมในยานยนต์ 1(0-3-3) 
  (Vehicle Dynamics  and Control System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  536302  ระบบควบคุมของยานยนต์ และ 536311 
กลศาสตร์ยานยนต์ 
  การปฏิบัติการเรื่องระบบควบคุม เชิงกล และ เชิงกลไฟฟ้า 
ในยานยนต์  ปฏิบัติการทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์ การ
เฝ้าสังเกตค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบทางพลศาสตร์ยานยนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการควบคุมระบบ
ทางกล และทางกลไฟฟ้าได้  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการตอบสนอง
รวมถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้นได้  
ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงค่าพารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบ กับ
ทฤษฏีทางพลศาสตร์ยานยนต์ได้ 
 
536495  เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

(Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นัก ศึกษามี ความรู้ ความ เข้ าใจ เกี่ ย วกั บ  หลั กการ แนวคิด 
 กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
 ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
 ประกอบการ 
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และการ
 เขียนรายงานวิชาการ 
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่
 สังคมการท างาน  
 
536496 สหกิจศึกษา1 8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน :รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด  และ  รายวิชา 536495 
เตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 



606 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

และการขับเคล่ือนมอเตอร์ ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ การอาณัติ
สัญญาณรถไฟ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นทางวิศวกรรมรถไฟ 
และศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้    
 
536425    การจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ 4(4-0-8) 
  (Production System Management in Automotive Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบบริหารงาน
คุณภาพ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมใน
องค์กรการผลิต กล่าวน าสู่ระบบการผลิตเทคนิคการพยากรณ์ความ
ต้องการ การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวางแผน
ความต้องการพัสดุ การวางแผนก าลังการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ความสามารถในการท าก าไรเพ่ือการตัดสินใจด้านการผลิต การจัด
ตารางการผลิต การควบคุมการผลิต ระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี และ
ระบบผลิตแบบลีน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักการการ
วางแผนและควบคุมการผลิต ผู้เรียนสามารถพิสูจน์และอธิบายการวาง
แผนการผลิต , การวางแผนพัสดุ , และการวางแผนตารางผลิตให้
เหมาะสมกับแต่ละระบบผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในการวางแผนและควบคุมการ
ผลิต สามารถวิเคราะห์แผนการผลิตปัญหาขนาดเล็กส าหรับแต่ละ
กระบวนการผลิตได้ รวมท้ังประเมินต้นทุนของแต่ละกลยุทธ์การ
แผนการผลิตได ้
 
536426 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ 4(4-0-8) 

(Automotive Pollution Control) 
วิชาบังคับก่อน : 536312 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับยานยนต์ 
  มลภาวะที่เกิดขึ้นจากยานยนต์  วิธีการควบคุมมลภาวะท่ีเกิด
จากยานยนต์ท้ังมลภาวะด้านอากาศ  มลภาวะด้านเสียง  มลภาวะด้าน
ความร้อน  การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะเหล่าน้ัน  การศึกษา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการควบคุมมลภาวะท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถบอกประเภทของมลภาวะท่ีเกิดจากยาน
ยนต์พร้อมอธิบาวิธีการควบคุมได้ 
 
536427 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์ 4(4-0-8) 

(Vehicle Structure Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ 536311 กลศาสตร์
ยานยนต ์
 ตัวถังและโครงฐานยานพาหนะ ภาระท่ีกระท าต่อโครงสร้าง
ยานยนต์ สิ่งท่ีต้องพิจารณาส าหรับโครงสร้าง ชิ้นส่วนโครงสร้างยาน
ยนต์ การออกแบบหน้าตัดหน้าทางยานยนต์ ชิ้นส่วนผนังบางภายใต้
ภาระการบิด การโก่งงอของแผ่นบาง การวิเคราะห์ตัวถังภายใต้ภาระ
การดัดและภาระการบิด หลักการออกแบบรอยเชื่อม การวิเคราะห์
เส้นทางของแรงบนโครงสร้างแผ่นบางท่ีขึ้นรูปตัวถัง ผลตอบสนองเชิง
พลวัตของโครงสร้างภายใต้การชนกระแทก ข้อค านึงเกี่ยวกับผู้โดยสาร
และความปลอดภัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงร่างตัวถังและโครง
ฐานยานพาหนะ และภาระท่ีกระท าต่อโครงสร้างยานยนต์ สามารถการ
วิเคราะห์ชิ้นส่วนผนังบางภายใต้ภาระการบิด การโก่งงอของแผ่นบาง 
การวิเคราะห์ตัวถังภายใต้ภาระการดัดและภาระการบิด รวมท้ัง
หลักการออกแบบรอยเชื่อมมีความรู้พื้นฐานในวิเคราะห์พลังงานในการ
ดูดซับและผลตอบสนองเชิงพลวัตของโครงสร้าง 
 
536428 ความปลอดภัยของยานยนต์ 4(4-0-8) 

(Automotive Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 536427 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์ 
  การออกแบบยานยนต์เพื่อความปลอดภัย  การออกแบบเพ่ือ
รับการชนด้านหน้า  การชนด้านข้าง  การชนด้านหลัง  การพลิกคว่ า  การ
ออกแบบระบบป้อนเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยภายใต้อุบัติเหตุ  การออกแบบ
อุปกรณ์ภายในยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  อุปกรณ์สมัยใหม่เพื่อ
เสริมความปลอดภัย 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบ้ืองต้นในการออกแบบ
ยานยนต์เพื่อรองรับการชนหรือการพลิกคว่ ารวมถึงการใช้อุปกรณ์เสริม
เพื่อความปลอดภัยในยานยนต์ได้ 
 
536442    ปฏิบตัิการทางพลศาสตร์และระบบควบคุมในยานยนต์ 1(0-3-3) 
  (Vehicle Dynamics  and Control System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  536302  ระบบควบคุมของยานยนต์ และ 536311 
กลศาสตร์ยานยนต์ 
  การปฏิบัติการเรื่องระบบควบคุม เชิงกล และ เชิงกลไฟฟ้า 
ในยานยนต์  ปฏิบัติการทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์ การ
เฝ้าสังเกตค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบทางพลศาสตร์ยานยนต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการควบคุมระบบ
ทางกล และทางกลไฟฟ้าได้  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการตอบสนอง
รวมถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้นได้  
ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงค่าพารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบ กับ
ทฤษฏีทางพลศาสตร์ยานยนต์ได้ 
 
536495  เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

(Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การสร้างความม่ันใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นัก ศึกษามี ความรู้ ความ เข้ าใจ เกี่ ย วกั บ  หลั กการ แนวคิด 
 กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
 ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
 ประกอบการ 
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และการ
 เขียนรายงานวิชาการ 
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่
 สังคมการท างาน  
 
536496 สหกิจศึกษา1 8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน :รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด  และ  รายวิชา 536495 
เตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
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5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
536497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :536496 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 

11. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 
536498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน :536497 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
536499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมยานยนต์ 9 หน่วยกิต 
   (Automotive Engineering Professional Project)     
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วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
  โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ท่ีผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ  ส าหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่ไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ   สนับสนุนให้น าหัวเรื่องท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาท าเป็นโครงงาน  
อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการท่ีรวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิง
ธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน  โครงงานจะต้องส าเร็จภายใน 2 
ภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปาก
เปล่า  ให้ผลประเมินเป็น S/U 
 
537200 พื นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1(0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมอากาศยาน ภาพรวมของ
วิชาวิศวกรรมอากาศยาน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้ใน
การศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน ความรู้เกี่ยวกับหลักการบินพื้นฐาน 
ระบบและส่วนประกอบต่างๆ ของอากาศยาน  การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกถึงพื้นฐานส าคัญในการศึกษาทาง
วิศวกรรมอากาศยาน สามารถอธิบายภาพรวมของวิชาทางวิศวกรรม
อากาศยาน สามารถจ าแนก อธิบาย และใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน
ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาทางวิศวกรรมอากาศยานได้อย่างถูกต้อง สามารถ
อธิบายหลักการบินพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง สามารถจ าแนกและอธิบาย
ส่วนประกอบและระบบการท างานของอากาศยานได้   สามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณและแก้ปัญหาในการศึกษาทาง
วิศวกรรมอากาศยาน 
 
537201 พื นฐานการฝึกบนิด้วยเครื่องจ าลองการบิน 1(0-3-3) 
 (Introduction Flight Training with Flight Simulator) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 การศึกษาและเรียนรู้ภาพรวมกระบวนการท างานของเครื่อง
จ าลองการบิน ทราบถึงการเตรียมตัวก่อนท าการบิน ทักษะการอ่าน
แผนท่ี ฝึกบินด้วยเครื่องจ าลองการบินเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการบิน

พื้นฐาน หลักการอ่านเครื่องวัดต่างๆ และการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 
ในห้องนักบิน รวมถึงหลักการท างานของอุปกรณ์สื่อสารและน าร่องต่างๆ 
การท ารายงานการบิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายภาพรวมกระบวนการท างานของ
เครื่องจ าลองการบินได้อย่างถูกต้อง สามารถอธิบายการปฏิบัติตัว
ส าหรับการเตรียมตัวก่อนท าการบินได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านแผนท่ี
ฝึกบินได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านเครื่องวัดประกอบการบินได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ส่ือสารและอุปกรณ์ต่างๆในห้อง
นักบินได้อย่างถูกต้อง สามารถท าการบินด้วยเครื่องจ าลองบินได้ 
สามารถการท ารายงานการบินได้อย่างถูกต้อง 
 
537203 วัสดุอากาศยาน 2(1-3-5) 
 (Aircraft Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 เกริ่นน าเกี่ยวกับวัสดุอากาศยาน วัสดุประเภทโลหะ พอลิ
เมอร์ และเซรามิกส าหรับชิ้นส่วนอากาศยานการใช้ไม้และผ้าในอากาศยาน 
เทคโนโลยีวัสดุผสม วัสดุเสริมความแข็งแรงท่ีพบได้บ่อย เทคโนโลยีวัสดุ
แบบล้ าหน้า การประยุกต์ใช้การทดสอบวัสดุแบบไม่ท าลายกับวัสดุ
อากาศยาน มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับวัสดุอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกใช้วัสดุอากาศ

ยานอย่างเหมาะสม 
2. มี ความรู้ ค วาม เข้ าใจ เกี่ ย วกั บลั กษณ ะ ท่ีส า คัญ 

คุณสมบัติ และกระบวนการผลิตของวัสดุอากาศยานท่ี
มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย 

3. ตระหนักถึงความก้าวหน้าท่ีส าคัญทางเทคโนโลยีวัสดุ
อากาศยาน 

4. เชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาวัสดุอากาศยานกับงาน
ออกแบบหรือซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
537204  สถิติส าหรับวิศวกร  2(1-3-5)  
 (Statistics for Engineer)  
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5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
536497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :536496 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 

11. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 
536498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน :536497 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
536499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมยานยนต์ 9 หน่วยกิต 
   (Automotive Engineering Professional Project)     
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วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
  โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ท่ีผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ  ส าหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่ไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ   สนับสนุนให้น าหัวเรื่องท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาท าเป็นโครงงาน  
อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการท่ีรวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิง
ธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน  โครงงานจะต้องส าเร็จภายใน 2 
ภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปาก
เปล่า  ให้ผลประเมินเป็น S/U 
 
537200 พื นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1(0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมอากาศยาน ภาพรวมของ
วิชาวิศวกรรมอากาศยาน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้ใน
การศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน ความรู้เกี่ยวกับหลักการบินพื้นฐาน 
ระบบและส่วนประกอบต่างๆ ของอากาศยาน  การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกถึงพื้นฐานส าคัญในการศึกษาทาง
วิศวกรรมอากาศยาน สามารถอธิบายภาพรวมของวิชาทางวิศวกรรม
อากาศยาน สามารถจ าแนก อธิบาย และใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน
ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาทางวิศวกรรมอากาศยานได้อย่างถูกต้อง สามารถ
อธิบายหลักการบินพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง สามารถจ าแนกและอธิบาย
ส่วนประกอบและระบบการท างานของอากาศยานได้   สามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณและแก้ปัญหาในการศึกษาทาง
วิศวกรรมอากาศยาน 
 
537201 พื นฐานการฝึกบนิด้วยเครื่องจ าลองการบิน 1(0-3-3) 
 (Introduction Flight Training with Flight Simulator) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 การศึกษาและเรียนรู้ภาพรวมกระบวนการท างานของเครื่อง
จ าลองการบิน ทราบถึงการเตรียมตัวก่อนท าการบิน ทักษะการอ่าน
แผนท่ี ฝึกบินด้วยเครื่องจ าลองการบินเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการบิน

พื้นฐาน หลักการอ่านเครื่องวัดต่างๆ และการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 
ในห้องนักบิน รวมถึงหลักการท างานของอุปกรณ์สื่อสารและน าร่องต่างๆ 
การท ารายงานการบิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายภาพรวมกระบวนการท างานของ
เครื่องจ าลองการบินได้อย่างถูกต้อง สามารถอธิบายการปฏิบัติตัว
ส าหรับการเตรียมตัวก่อนท าการบินได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านแผนท่ี
ฝึกบินได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านเครื่องวัดประกอบการบินได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ส่ือสารและอุปกรณ์ต่างๆในห้อง
นักบินได้อย่างถูกต้อง สามารถท าการบินด้วยเครื่องจ าลองบินได้ 
สามารถการท ารายงานการบินได้อย่างถูกต้อง 
 
537203 วัสดุอากาศยาน 2(1-3-5) 
 (Aircraft Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 เกริ่นน าเกี่ยวกับวัสดุอากาศยาน วัสดุประเภทโลหะ พอลิ
เมอร์ และเซรามิกส าหรับชิ้นส่วนอากาศยานการใช้ไม้และผ้าในอากาศยาน 
เทคโนโลยีวัสดุผสม วัสดุเสริมความแข็งแรงท่ีพบได้บ่อย เทคโนโลยีวัสดุ
แบบล้ าหน้า การประยุกต์ใช้การทดสอบวัสดุแบบไม่ท าลายกับวัสดุ
อากาศยาน มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับวัสดุอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกใช้วัสดุอากาศ

ยานอย่างเหมาะสม 
2. มี ความรู้ ค วาม เข้ าใจ เกี่ ย วกั บลั กษณ ะ ท่ีส า คัญ 

คุณสมบัติ และกระบวนการผลิตของวัสดุอากาศยานท่ี
มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย 

3. ตระหนักถึงความก้าวหน้าท่ีส าคัญทางเทคโนโลยีวัสดุ
อากาศยาน 

4. เชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาวัสดุอากาศยานกับงาน
ออกแบบหรือซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
537204  สถิติส าหรับวิศวกร  2(1-3-5)  
 (Statistics for Engineer)  
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วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจงแบบไบโนเมียล แบบปัวซอง และ
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง เช่น การแจกแจงแบบปกติ 
แบบเอกซ์โปเนนเชียล ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การฟิตข้อมูลและ
สหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการการนาเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจการแจกแจงความ
น่าจะเป็น การทดสอบความเชื่อมั่น  การทดสอบสมมติฐาน  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และสมการถดถอย ผู้เรียนจะสามารถทาตาม
และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิต  
 
537308 ต้นก าลังอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Aircraft Power Plant) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 สมการและกฏพื้นฐาน วัฏจักรอุณหพลศาสตร์ เครื่องยนต์
ลูกสูบ เทอร์โบเจท เทอร์โบแฟน เทอร์โบพรอพ/เทอร์โบชาร์ฟ สมรรถนะ
ของอุปกรณ์ ใบพัด จรวด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงการเกิดแรงขับของเครื่องยนต์
ลูกสูบ เทอร์โบเจท เทอร์โบแฟน เทอร์โบพรอพ/เทอร์โบชาร์ฟ และ จรวด 
สามารถวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ต้นก าลัง 
 
537312 ระบบบนอากาศยาน 3(3-0-6) 
 (Aircraft System) 
วิชาบังคับก่อน : 537201 พื้นฐานการฝึกบินด้วยเครื่องจ าลองบิน 
 ระบบไฟฟฟ้าบนอากาศยาน, ระบบควบคุมเครื่องยนต์และตัน
ก าลัง, ระบบการแจ้งเตือนและการป้องกัน, ระบบปรับอากาศและความ
ดันบนอากาศยาน, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบไฮดรอลิกส์, ระบบนิวเมติกส์, 
และระบบควบคุมการบินรวมถึงลักษณะกลไกลของระบบควบคุมการบิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. บอกถึงระบบพื้นฐานต่างๆบนอากาศยาน รวมถึงส่วนประกอบ 
 และหน้าท่ีของระบบน้ันๆ 
2. เข้าใจถึงหน้าท่ีและหลักการท างานของระบบแต่ละชนิดบน 
 อากาศยาน 
3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของระบบต่างๆ 
4. บนอากาศยาน 

 
537313 อากาศพลศาสตร์ 4(3-3-9) 
 (Aerodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ความส าคัญของวิชาอากาศพลศาสตร์ พื้นฐานอากาศ
พลศาสตร์ การไหลแบบไม่มีความหนืดและอัดตัวไม่ได้ ทฤษฎีแพน
อากาศ พื้นฐานเบื้องต้นของการไหลในชั้นชิดผิว การไหลอย่างปั่นป่วน 
การไหลท่ีไม่เสถียรและการแยกตัวของการไหล ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
แรงยกและแรงต้านอากาศของปีก ทฤษฎีการออกแบบปีกเบื้องต้น 
อุปกรณ์เพิ่มแรงยก การไหลแบบอัดตัวได้เบ้ืองต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แรงทางอากาศพลศาตร์ ท่ีเกิด
ขึ้นกับวัตถุรูปทรงพื้นฐาน แพนอากาศ และปีกเครื่องบินได้ เข้าใจถึง
หลักการเกิดแรงยก-แรงต้านท่ีมุมปะทะต่างๆ เข้าใจถึงการไหลชั้นชิดผิว 
การไหลป่ันป่วน การไหลแบบอัดตัว สามารถออกแบบแพนอากาศและ
ปีกเครื่องบินเบื้องต้น ข้อควรพิจารณาในการน าแพนอากาศไปใช้กับ
เครื่องบิน เข้าใจถึงวิธีการวัดและทดสอบแรงทางอากาศพลศาตร์ 
 
537314 กลศาสตร์การบิน 4(4-0-8) 
 (Flight Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 537313อากาศพลศาสตร์ 
 แแรงต่างๆท่ีกระท าต่ออากาศยาน สมการการเคลื่อนท่ีส าหรับ
สมรรถนะแบบสถิต สมรรถนะอากาศยานในการบินท่ีความเร็วคงที่และ
สภาวะการบินด้วยความเร่ง เถียรภาพและการควบคุมแบบสถิต สมการ
การเคลื่อนท่ีของอากาศยาน การเคลื่อนท่ีตามแนวแกนและแนวขวางของ
อากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
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1. เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐานของแรงท้ังสี่ ท่ีกระท าต่อ
อากาศยานเข้ากับการเคล่ือนท่ีของอากาศยานปีกตรึง 

2. สร้างและประยุกต์ใช้สมการการเคลื่อนท่ีของอากาศ
ยานในสภาพการบินต่างๆโดยใช้สมมติฐานท่ีเหมาะสม 

3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในการ
บินต่างๆ ต่อสมรรถนะอากาศยาน 

4. มีความเข้าใจในแนวคิดเบื้องต้นของเสถียรภาพและ
การควบคุมอากาศยานแบบสถิต 
 

537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสร้างอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Mechanical and Aircraft Structural Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย 
หลักการของการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ความเค้นและความเครียดของ
วัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด การโก่ง การเฉือน 
การบิด การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่าย หมุดย้ า การวิเคราะห์
รอยเชื่อมสกรู และอุปกรณ์การจับยึด คีย์และสลัก เพลา สปริง เฟือง 
สกรูส่งก าลัง อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ คานรับ
น้ าหนัก การบิดของท่อผนังบางท้ังชนิดเปิดและปิด หลักการวิเคราะห์
พื้นผิวท่ีรับความเค้น วิเคราะห์ความเค้นในชิ้นส่วนอากาศยาน อาทิ ปีก 
คานแบบกล่อง ล าคัว เป็นต้น โครงงานการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นและ
การวิเคราะห์ความเสียหาย  เข้าใจถึงข้อจ ากัดของการออกแบบและ
สามารถประยุกต์ใช้กับการออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสร้างอากาศ
ยานได้ ทราบถึงตัวแปรท่ีส าคัญต่างๆ ของการออกแบบเพื่อท่ีจะ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหรือโครงสร้างอากาศยานท่ีเหมาะสม
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานหรือเหมาะสมกับการ
รับภาระกรรมแบบต่างๆ 
 
537316 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Aircraft Automatic Control) 
วิชาบังคับก่อน : 537314 กลศาสตร์การบิน 

 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจ าลองตัวควบคุม
เชิงเส้น เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและ
การชดเชยระบบควบคุม การประยุกต์ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ 
การประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ได้  
2. เข้าใจและสามารถค านวณการตอบสนองทางพลวัต

ของระบบควบคุม 
3. วิ เคราะห์ เสถี ยรภาพของระบบควบคุม โดยวิธี

ตอบสนองเชิงความถี่ 
4. ออกแบบตัวชดเชยระบบควบคุม โดยวิธีตอบสนองเชิง

ความถี่ 
5. ประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและ

ควบคุม 
6. ประยุกต์การออกแบบระบบควบคุมส าหรับอากาศยาน 

 
537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 1(0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ 525204 
กลศาสตร์ของไหล 1 
 พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้
เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัด ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การ
ทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การ
ทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล การวัดแรง
กระแทกของของไหล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. เลือกและใช้งานอุปกรณ์และวิธีวัดท่ีนิยมใช้ในระบบ
ทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม 

2. ท าการทดลองด้านการทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหล 
อุณหพลศาสตร์ รวมท้ังวิเคราะห์และตีความหมาย
ของข้อมูลได้ 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจงแบบไบโนเมียล แบบปัวซอง และ
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง เช่น การแจกแจงแบบปกติ 
แบบเอกซ์โปเนนเชียล ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การฟิตข้อมูลและ
สหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการการนาเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจการแจกแจงความ
น่าจะเป็น การทดสอบความเชื่อมั่น  การทดสอบสมมติฐาน  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และสมการถดถอย ผู้เรียนจะสามารถทาตาม
และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิต  
 
537308 ต้นก าลังอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Aircraft Power Plant) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 สมการและกฏพื้นฐาน วัฏจักรอุณหพลศาสตร์ เครื่องยนต์
ลูกสูบ เทอร์โบเจท เทอร์โบแฟน เทอร์โบพรอพ/เทอร์โบชาร์ฟ สมรรถนะ
ของอุปกรณ์ ใบพัด จรวด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงการเกิดแรงขับของเครื่องยนต์
ลูกสูบ เทอร์โบเจท เทอร์โบแฟน เทอร์โบพรอพ/เทอร์โบชาร์ฟ และ จรวด 
สามารถวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ต้นก าลัง 
 
537312 ระบบบนอากาศยาน 3(3-0-6) 
 (Aircraft System) 
วิชาบังคับก่อน : 537201 พื้นฐานการฝึกบินด้วยเครื่องจ าลองบิน 
 ระบบไฟฟฟ้าบนอากาศยาน, ระบบควบคุมเครื่องยนต์และตัน
ก าลัง, ระบบการแจ้งเตือนและการป้องกัน, ระบบปรับอากาศและความ
ดันบนอากาศยาน, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบไฮดรอลิกส์, ระบบนิวเมติกส์, 
และระบบควบคุมการบินรวมถึงลักษณะกลไกลของระบบควบคุมการบิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. บอกถึงระบบพื้นฐานต่างๆบนอากาศยาน รวมถึงส่วนประกอบ 
 และหน้าท่ีของระบบน้ันๆ 
2. เข้าใจถึงหน้าท่ีและหลักการท างานของระบบแต่ละชนิดบน 
 อากาศยาน 
3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของระบบต่างๆ 
4. บนอากาศยาน 

 
537313 อากาศพลศาสตร์ 4(3-3-9) 
 (Aerodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ความส าคัญของวิชาอากาศพลศาสตร์ พื้นฐานอากาศ
พลศาสตร์ การไหลแบบไม่มีความหนืดและอัดตัวไม่ได้ ทฤษฎีแพน
อากาศ พื้นฐานเบื้องต้นของการไหลในชั้นชิดผิว การไหลอย่างปั่นป่วน 
การไหลท่ีไม่เสถียรและการแยกตัวของการไหล ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
แรงยกและแรงต้านอากาศของปีก ทฤษฎีการออกแบบปีกเบื้องต้น 
อุปกรณ์เพิ่มแรงยก การไหลแบบอัดตัวได้เบ้ืองต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แรงทางอากาศพลศาตร์ ท่ีเกิด
ขึ้นกับวัตถุรูปทรงพื้นฐาน แพนอากาศ และปีกเครื่องบินได้ เข้าใจถึง
หลักการเกิดแรงยก-แรงต้านท่ีมุมปะทะต่างๆ เข้าใจถึงการไหลชั้นชิดผิว 
การไหลป่ันป่วน การไหลแบบอัดตัว สามารถออกแบบแพนอากาศและ
ปีกเครื่องบินเบื้องต้น ข้อควรพิจารณาในการน าแพนอากาศไปใช้กับ
เครื่องบิน เข้าใจถึงวิธีการวัดและทดสอบแรงทางอากาศพลศาตร์ 
 
537314 กลศาสตร์การบิน 4(4-0-8) 
 (Flight Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 537313อากาศพลศาสตร ์
 แแรงต่างๆท่ีกระท าต่ออากาศยาน สมการการเคลื่อนท่ีส าหรับ
สมรรถนะแบบสถิต สมรรถนะอากาศยานในการบินท่ีความเร็วคงที่และ
สภาวะการบินด้วยความเร่ง เถียรภาพและการควบคุมแบบสถิต สมการ
การเคลื่อนท่ีของอากาศยาน การเคลื่อนท่ีตามแนวแกนและแนวขวางของ
อากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
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1. เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐานของแรงท้ังสี่ ท่ีกระท าต่อ
อากาศยานเข้ากับการเคล่ือนท่ีของอากาศยานปีกตรึง 

2. สร้างและประยุกต์ใช้สมการการเคลื่อนท่ีของอากาศ
ยานในสภาพการบินต่างๆโดยใช้สมมติฐานท่ีเหมาะสม 

3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในการ
บินต่างๆ ต่อสมรรถนะอากาศยาน 

4. มีความเข้าใจในแนวคิดเบื้องต้นของเสถียรภาพและ
การควบคุมอากาศยานแบบสถิต 
 

537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสร้างอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Mechanical and Aircraft Structural Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย 
หลักการของการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ความเค้นและความเครียดของ
วัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด การโก่ง การเฉือน 
การบิด การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่าย หมุดย้ า การวิเคราะห์
รอยเชื่อมสกรู และอุปกรณ์การจับยึด คีย์และสลัก เพลา สปริง เฟือง 
สกรูส่งก าลัง อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ คานรับ
น้ าหนัก การบิดของท่อผนังบางท้ังชนิดเปิดและปิด หลักการวิเคราะห์
พื้นผิวท่ีรับความเค้น วิเคราะห์ความเค้นในชิ้นส่วนอากาศยาน อาทิ ปีก 
คานแบบกล่อง ล าคัว เป็นต้น โครงงานการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นและ
การวิเคราะห์ความเสียหาย  เข้าใจถึงข้อจ ากัดของการออกแบบและ
สามารถประยุกต์ใช้กับการออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสร้างอากาศ
ยานได้ ทราบถึงตัวแปรท่ีส าคัญต่างๆ ของการออกแบบเพื่อท่ีจะ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหรือโครงสร้างอากาศยานท่ีเหมาะสม
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานหรือเหมาะสมกับการ
รับภาระกรรมแบบต่างๆ 
 
537316 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Aircraft Automatic Control) 
วิชาบังคับก่อน : 537314 กลศาสตร์การบิน 

 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจ าลองตัวควบคุม
เชิงเส้น เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและ
การชดเชยระบบควบคุม การประยุกต์ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ 
การประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ได้  
2. เข้าใจและสามารถค านวณการตอบสนองทางพลวัต

ของระบบควบคุม 
3. วิ เคราะห์ เสถี ยรภาพของระบบควบคุม โดยวิธี

ตอบสนองเชิงความถี่ 
4. ออกแบบตัวชดเชยระบบควบคุม โดยวิธีตอบสนองเชิง

ความถี่ 
5. ประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและ

ควบคุม 
6. ประยุกต์การออกแบบระบบควบคุมส าหรับอากาศยาน 

 
537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 1(0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ 525204 
กลศาสตร์ของไหล 1 
 พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้
เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัด ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การ
ทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การ
ทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล การวัดแรง
กระแทกของของไหล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. เลือกและใช้งานอุปกรณ์และวิธีวัดท่ีนิยมใช้ในระบบ
ทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม 

2. ท าการทดลองด้านการทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหล 
อุณหพลศาสตร์ รวมท้ังวิเคราะห์และตีความหมาย
ของข้อมูลได้ 



612 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

3. อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักร
พลังน้ า โรงจักรพลังงานลม และโรงจักรชีวมวล และ
ประมาณการศักยภาพของโรงไฟฟ้าเหล่าน้ีได ้

4. แสดงให้เห็นว่ามีทักษะการเขียนเชิงเทคนิค 
5. พัฒนาอุปนิสัยการท างานท่ีจ าเป็นต่อการท างาน

ร่วมกับนักศึกษาผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล 
 
537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 1(0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 
 ปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ การทดสอบโดยใช้อุโมงค์ลม 
เครื่องจักรการไหล เครื่องวัดประกอบการบิน การถ่ายเทความร้อน 
กลศาสาตร์การบิน โครงสร้างอากาศยาน โครงสร้างฐานล้ออากาศยาน 
การทดสอบการสั่นสะเทือน การลดและป้องกันการสั่น ปฏิบัติเสริม
ความรู้ด้านวิศวกรรมอากาสยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. เลือกและใช้อุปกรณเลือกและใช้งานอุปกรณ์และวิธีวัด
ท่ีนิยมใช้ในระบบทางวิศวกรรมเอากาศยานได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เปรียบเทียบผลการท่ีได้จากการท านายปรากฏการณ์
ทางทฤษีกับผลท่ีได้จากการทดลอง 

3. เชื่อมโยงประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการเข้ากับ
ความรู้ท่ีได้รับในชั้นเรียน 

4. เกิดการพัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
 

537401 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Aircraft Maintenance) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 แนะน าแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
พื้นฐานและเทคนิคเบื้องต้นของการซ่อมบ ารุงอากาศยาน พื้นฐาน
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือท่ีใช้ใน
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน  ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
2. เข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการซ่อมบ ารุงอากาศยาน

เบื้องต้น 
3. ระบุเกีย่วกับสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือท่ีใช้ในการซ่อม

บ ารุงอากาศยาน 
4. ตระหนักถึงปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ต่อการวางแผนซ่อมบ ารุง

อากาศยาน 
 

537403 การออกแบบอากาศยาน 3(2-3-7) 
 (Aircraft Design) 
วิชาบังคับก่อน : 537314 กลศาสตร์การบิน 
 การก าหนดคุณลักษณะท่ีต้องการของอากาศยานท่ีจะท าการ
ออกแบบ การประมาณค่าน้ าหนักคร้ังแรก ตัวแปรทางสมรรถนะท่ี
ส าคัญและการสร้างแผนภาพขอบเขตการออกแบบ การออกแบบเชิง
หลักการของปีก ล าตัว หาง และพื้นบังคับ  การเลือกระบบขับดัน
อากาศยานและการก าหนดสัดส่วนส าหรับระบบขับดัน การค านวณ
ลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง
อากาศยาน การประมาณน้ าหนักอากาศยานอย่างละเอียดและการ
วิเคราะห์เสถียรภาพแบบสถิตของอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. เข้าใจถึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับและขอบเขตของการออกแบบ

อากาศยานในแต่ละระยะการออกแบบ 
2. ก าหนดคุณลักษณะท่ีเป็นเป้าหมายของอากาศยานท่ีจะท าการ

ออกแบบได้อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณาจากลักษณะภารกิจและ
แผนการบินท่ีต้องการ 

3. สรุปและประมวลความรู้ทางด้านวิศวกรรมอากาศยานท่ีได้ศึกษา
มาแล้วในรายวิชาอื่นๆเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบอากาศยานใน
ระดับแนวคิด 

4. เกิดการพัฒนาความรอบรู้เชิงวิศวกรรมและพัฒนาทักษะการใช้
เหตุผล 
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537404 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ 2(1-3-5) 
 ทางวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมอากาศยาน  
 (Computer Aided Engineering for Aeronautical  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204    กลศาสตร์ของไหล 1 และ  
    525210  พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพและการจ าลอง 
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และปัญหาประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้อง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศ
ยาน โครงงานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศยานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพส าหรับปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอากาศยานท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษา
สามารถจ าลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและ
วิศวกรรมอากาศยานท่ีเกี่ยวข้องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความแม่นย าของการจ าลองท่ีประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหานักศึกษาสามารถประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
วิเคราะห์ส าหรับโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมอากาศยาน 
 
537451 ระบบจัดการด้านการบิน 4 (4-0-8) 
 (Aviation Management System) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน  

 แนะน าให้รู้จักกลุ่มธุรกิจหรือกิจการหลักๆ  และ
หลักการบริหารงานในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์เพื่อให้เห็นภาพกว้าง
และเข้าใจหลักการการบริหารแบบสากลและเป้าหมายของสายการบิน
ท่ัวๆไปแนะน าระบบบริหารในกลุ่มธุรกิจกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของวิศวกรอากาศยานและเข้าใจสิ่งท่ีสาย
การบินคาดหวังจากวิศวกรอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. บอกถึงโครงสร้าง แนวคิดการจัดการ และหลักการ
บริหารงานธุรกิจการบิน 

2. ตระหนักถึงบทบาทของวิศวกรอากาศยานในบริบท
ของธุรกิจสายการบิน 

 
537452 นิรภัยการบิน 4(4-0-8) 
 (Aviation Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 มาตรฐานและกฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมการบินนิรภัยภาคพื้นความปลอดภัยในการบ ารุงรักษา
อากาศยานมนุษยปัจจัยขั้นตอนนิรภัยเชิงบุคคลและเชิงองค์กรนิรภัย
การบินการขนส่งสินค้าอันตรายมาตรการรับมือกับอุบัติ เหตุและ
อุบัติการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. บอกถึงกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมการบิน 

2. ตระหนักถึงความส าคัญของมนุษยปัจจัยต่อความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดในการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานโดยใช้ทฤษฎีและสมมติฐานท่ีเหมาะสม 

 
537453 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน 4(4-0-8) 
 (Aviation Industrial Standards) 
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 แนะน าให้รู้จักองค์กรระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในปัจจุบันการประยุกต์ใช้
กฎเกณฑ์และข้อก าหนดของมาตรฐานท่ีส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานการเปรียบเทียบมาตรฐานการรวมหลายมาตรฐาน
และประสบการณ์การประยุกต์ใช้มาตรฐานต่าง ๆ อาทิการปรับปรุง
ระบบการสร้างระบบเอกสารการฝึกอบรมการได้รับการรับรองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ประกอบการซ่อมบ ารุงอากาศยานจากการได้รับการ
รับรอง 
 



612 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

3. อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักร
พลังน้ า โรงจักรพลังงานลม และโรงจักรชีวมวล และ
ประมาณการศักยภาพของโรงไฟฟ้าเหล่าน้ีได ้

4. แสดงให้เห็นว่ามีทักษะการเขียนเชิงเทคนิค 
5. พัฒนาอุปนิสัยการท างานท่ีจ าเป็นต่อการท างาน

ร่วมกับนักศึกษาผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล 
 
537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 1(0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 
 ปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ การทดสอบโดยใช้อุโมงค์ลม 
เครื่องจักรการไหล เคร่ืองวัดประกอบการบิน การถ่ายเทความร้อน 
กลศาสาตร์การบิน โครงสร้างอากาศยาน โครงสร้างฐานล้ออากาศยาน 
การทดสอบการสั่นสะเทือน การลดและป้องกันการสั่น ปฏิบัติเสริม
ความรู้ด้านวิศวกรรมอากาสยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. เลือกและใช้อุปกรณเลือกและใช้งานอุปกรณ์และวิธีวัด
ท่ีนิยมใช้ในระบบทางวิศวกรรมเอากาศยานได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เปรียบเทียบผลการท่ีได้จากการท านายปรากฏการณ์
ทางทฤษีกับผลท่ีได้จากการทดลอง 

3. เชื่อมโยงประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการเข้ากับ
ความรู้ท่ีได้รับในชั้นเรียน 

4. เกิดการพัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
 

537401 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Aircraft Maintenance) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 แนะน าแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
พื้นฐานและเทคนิคเบื้องต้นของการซ่อมบ ารุงอากาศยาน พื้นฐาน
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือท่ีใช้ใน
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน  ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
2. เข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการซ่อมบ ารุงอากาศยาน

เบื้องต้น 
3. ระบุเกีย่วกับสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือท่ีใช้ในการซ่อม

บ ารุงอากาศยาน 
4. ตระหนักถึงปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ต่อการวางแผนซ่อมบ ารุง

อากาศยาน 
 

537403 การออกแบบอากาศยาน 3(2-3-7) 
 (Aircraft Design) 
วิชาบังคับก่อน : 537314 กลศาสตร์การบิน 
 การก าหนดคุณลักษณะท่ีต้องการของอากาศยานท่ีจะท าการ
ออกแบบ การประมาณค่าน้ าหนักคร้ังแรก ตัวแปรทางสมรรถนะท่ี
ส าคัญและการสร้างแผนภาพขอบเขตการออกแบบ การออกแบบเชิง
หลักการของปีก ล าตัว หาง และพื้นบังคับ  การเลือกระบบขับดัน
อากาศยานและการก าหนดสัดส่วนส าหรับระบบขับดัน การค านวณ
ลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง
อากาศยาน การประมาณน้ าหนักอากาศยานอย่างละเอียดและการ
วิเคราะห์เสถียรภาพแบบสถิตของอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. เข้าใจถึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับและขอบเขตของการออกแบบ

อากาศยานในแต่ละระยะการออกแบบ 
2. ก าหนดคุณลักษณะท่ีเป็นเป้าหมายของอากาศยานท่ีจะท าการ

ออกแบบได้อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณาจากลักษณะภารกิจและ
แผนการบินท่ีต้องการ 

3. สรุปและประมวลความรู้ทางด้านวิศวกรรมอากาศยานท่ีได้ศึกษา
มาแล้วในรายวิชาอื่นๆเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบอากาศยานใน
ระดับแนวคิด 

4. เกิดการพัฒนาความรอบรู้เชิงวิศวกรรมและพัฒนาทักษะการใช้
เหตุผล 
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537404 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ 2(1-3-5) 
 ทางวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมอากาศยาน  
 (Computer Aided Engineering for Aeronautical  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204    กลศาสตร์ของไหล 1 และ  
    525210  พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพและการจ าลอง 
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และปัญหาประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้อง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศ
ยาน โครงงานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศยานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพส าหรับปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอากาศยานท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษา
สามารถจ าลองและวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและ
วิศวกรรมอากาศยานท่ีเกี่ยวข้องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความแม่นย าของการจ าลองท่ีประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหานักศึกษาสามารถประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
วิเคราะห์ส าหรับโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมอากาศยาน 
 
537451 ระบบจัดการด้านการบิน 4 (4-0-8) 
 (Aviation Management System) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน  

 แนะน าให้รู้จักกลุ่มธุรกิจหรือกิจการหลักๆ  และ
หลักการบริหารงานในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์เพื่อให้เห็นภาพกว้าง
และเข้าใจหลักการการบริหารแบบสากลและเป้าหมายของสายการบิน
ท่ัวๆไปแนะน าระบบบริหารในกลุ่มธุรกิจกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของวิศวกรอากาศยานและเข้าใจส่ิงท่ีสาย
การบินคาดหวังจากวิศวกรอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. บอกถึงโครงสร้าง แนวคิดการจัดการ และหลักการ
บริหารงานธุรกิจการบิน 

2. ตระหนักถึงบทบาทของวิศวกรอากาศยานในบริบท
ของธุรกิจสายการบิน 

 
537452 นิรภัยการบิน 4(4-0-8) 
 (Aviation Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 มาตรฐานและกฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมการบินนิรภัยภาคพื้นความปลอดภัยในการบ ารุงรักษา
อากาศยานมนุษยปัจจัยขั้นตอนนิรภัยเชิงบุคคลและเชิงองค์กรนิรภัย
การบินการขนส่งสินค้าอันตรายมาตรการรับมือกับอุบัติ เหตุและ
อุบัติการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. บอกถึงกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมการบิน 

2. ตระหนักถึงความส าคัญของมนุษยปัจจัยต่อความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดในการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานโดยใช้ทฤษฎีและสมมติฐานท่ีเหมาะสม 

 
537453 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน 4(4-0-8) 
 (Aviation Industrial Standards) 
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 แนะน าให้รู้จักองค์กรระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในปัจจุบันการประยุกต์ใช้
กฎเกณฑ์และข้อก าหนดของมาตรฐานท่ีส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานการเปรียบเทียบมาตรฐานการรวมหลายมาตรฐาน
และประสบการณ์การประยุกต์ใช้มาตรฐานต่าง ๆ อาทิการปรับปรุง
ระบบการสร้างระบบเอกสารการฝึกอบรมการได้รับการรับรองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ประกอบการซ่อมบ ารุงอากาศยานจากการได้รับการ
รับรอง 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายถึงองค์กรระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินพลเรือนและบทบาท
ขององค์กรดังกล่าว 

2. ระบุถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎและข้อบังคับทางด้าน
นิรภัยการบินท่ีออกโดยหน่วยงานต่างๆ 

3. อธิบายถึงระบบการจัดการเอกสารการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานและสิทธิประโยชน์จากการได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
 

537455 ระบบบนอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Aircraft Systems) 
วิชาบังคับก่อน :537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการท างานของระบบต่างๆ บน
อากาศยาน อาทิ ระบบควบคุมการบิน ระบบควบคุมเครื่องยนต์อากาศ
ยาน ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฮดรอลิกส์บนอากาศยาน ระบบนิวเมตริกส์
บนอากาศยานระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมบนอากาศยานรวมถึง
ระบบความดันและระบบปรับอากาศ ระบบฉุกเฉินบนอากาศยาน 
ระบบน าร่องระบบจัดการการบิน เป็นต้นและเทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยานท่ีเป็นประโยชน์ 
 
537456 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบของอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Aircraft Component Design and Fabrication) 
วิชาบังคับก่อน : 537403 การออกแบบอากาศยาน 
 แรงท่ีกระท าผ่านโครงสร้างอากาศยาน การวิเคราะห์โครง
และการให้ความเค้น แนวคิดของลิมิต การพิสูจน์และเงื่อนไขภาระ
ท้ายสุด นิยามของความแข็งแรงของวัสดุ แฟกเตอร์ส ารอง การโก่งตัว
ของโครง ความแข็งแรงของปีก และความไม่เสถียรเฉพาะท่ี การให้
ความเค้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. วิเคราะห์โครงสร้าง การให้ความเค้น และความไม่เสถียร
เฉพาะท่ีของชิ้นส่วนอากาศยานได้  

2. อธิบายถึงแนวคิดของลิมิตและก าหนดแฟกเตอร์ส ารองท่ี
เหมาะสมได้ 

3. ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบอากาศยานในการออกแบบ
ชิ้นส่วนอากาศยานได้ 

 
537457 ระบบขั นสูงบนอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Advanced Aircraft System) 
วิชาบังคับก่อน : 537312 ระบบบนอากาศยาน 
 ระบบสื่อสาร, ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ บนอากาศยาน , การ
ประมาณสถานะการบิน, ระบบน าร่องการบิน, ระบบควบคุมการบินแบบ 
Fly-by-wire, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบจัดการการบิน, ระบบจอภาพ
, ระบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หรือนักบิน, และระบบบนอากาศยานแบบ
ไร้นักบิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบอิเล็กทรอนิกส์การ
บินต่ออุตสาหกรรมการบินสมัยใหม่ 

2. บอกถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินต่างๆบนอากาศ
ยาน รวมถึงส่วนประกอบและหน้าท่ีของระบบน้ันๆ 

3. เข้าใจถึงหน้าท่ีและหลักการท างานของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์การบินแต่ละชนิดบนอากาศยาน 

4. ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์การบินต่าง ๆ บน อากาศยาน 

 
537458 ความสมควรเดินอากาศ 4(4-0-8) 
 (Airworthiness) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 ความสมควรเดินอากาศ กฎหมายและข้อบังคับด้านการบิน 
นิรภัยการบิน กระบวนการรับรองความสมควรเดินอากาศ เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศ การได้รับความสมควรเดินอากาศ
ต่อเน่ือง แผนงานการซ่อมบ ารุงการรับรองคุณภาพอากาศยาน 
Minimum Equipment Lists (MEL) 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
2. มองเห็นภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจการบินได้อย่าง

ชัดเจน 
3. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการธุรกิจ

การบิน 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของนิรภัยการบิน 
5. ระบุและอธิบายถึงกฎหมายและข้อบังคับด้านการบินท่ี

พบได้บ่อยในธุรกิจการบิน 
6. มองเห็นภาพรวมของระบบการวางแผนซ่อมบ ารุง

อากาศยานและการรับรองคุณภาพ  อากาศยาน 
 
537459 พลศาสตร์ของก๊าซ  4(4-0-8) 
 (Gas Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์ โม ไดนามิ กส์  1 และ 525204 
กลศาสตร์ของไหล 1  
 กล่าวน าถึงความส าคัญของพลศาสตร์ของก๊าซ ทบทวนพื้นฐาน
ทางกลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลศาสตร์ของ
ก๊าซ กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับของไหล 
ศึกษากฎการเคลื่อนท่ีของของไหล การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติแบบ
ไม่มีความหนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติท่ีมีแรงเสียดทานและ
ความร้อน การเกิดคลื่นกระแทกฉากและคลื่นกระแทกเฉียง การขยายตัว
ของคลื่น การไหลในท่อตีบและท่อขยาย  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของการไหลแบบอัดตัวได้  
2. ท าการวิเคราะห์และค านวณในปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการไหล

แบบอัดตัวได้ การเกิดคลื่นกระแทกฉาก การเกิดคลื่นกระแทก
เฉียง การขยายตัวของคล่ืน การไหลในท่อตีบและท่อขยาย 

3. เกิดการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการคิด
วิเคราะห์ 

 
537460 การอบรมการบินภาคพื น  4(4-0-8) 
 (Flight Ground School) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กฏหมายการบินเกี่ยวกับนักบินส่วนบุคคล หลักการบิน หลัก
อากาศพลศาสตร์ โครงสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์ต้นก าลัง เครื่องมือ
วัดประกอบการบิน ระบบบนอากาศยาน ขีดจ ากัดการบิน การบินอย่าง
ปลอดภัย การใช้วิทยุสื่อสาร สมรรถนะการบิน น้ าหนักและการสมดุล 
การเดินอากาศ การท าแผนการบิน สมรรถนะบุคคล อุตุนิยมวิทยา การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบิน เอกสารด้านการบิน การปฏิบัติก่อนท าการบิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายการบินส าหรับนักบินส่วนบุคคล 
หลักการบิน หลักอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างอากาศยาน 
เครื่องยนต์ต้นก าลังและทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการบินได้  

2. มีความคุ้นเคยกับศาสตร์การบินและมีความพร้อมในการฝึก
บินจริงในขั้นต่อไป 

 
537461 พื นฐานกลศาสตร์การบินอากาศยานปีกหมุน 4(4-0-8) 
 (Introduction to Rotary-Wing Flight Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 537314 กลศาสตร์การบนิ 
 พื้นฐานทางอากาศพลศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์ พ้ืนฐานทฤษฎี
การบินของอากาศยานปีกหมุน แนะน าพื้นฐานการควบคุมเฮลิคอปเตอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. มองเห็นภาพและเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการ 
บินอากาศยานปีกหมุน 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายถึงองค์กรระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินพลเรือนและบทบาท
ขององค์กรดังกล่าว 

2. ระบุถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎและข้อบังคับทางด้าน
นิรภัยการบินท่ีออกโดยหน่วยงานต่างๆ 

3. อธิบายถึงระบบการจัดการเอกสารการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานและสิทธิประโยชน์จากการได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
 

537455 ระบบบนอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Aircraft Systems) 
วิชาบังคับก่อน :537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการท างานของระบบต่างๆ บน
อากาศยาน อาทิ ระบบควบคุมการบิน ระบบควบคุมเครื่องยนต์อากาศ
ยาน ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฮดรอลิกส์บนอากาศยาน ระบบนิวเมตริกส์
บนอากาศยานระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมบนอากาศยานรวมถึง
ระบบความดันและระบบปรับอากาศ ระบบฉุกเฉินบนอากาศยาน 
ระบบน าร่องระบบจัดการการบิน เป็นต้นและเทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยานท่ีเป็นประโยชน์ 
 
537456 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบของอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Aircraft Component Design and Fabrication) 
วิชาบังคับก่อน : 537403 การออกแบบอากาศยาน 
 แรงท่ีกระท าผ่านโครงสร้างอากาศยาน การวิเคราะห์โครง
และการให้ความเค้น แนวคิดของลิมิต การพิสูจน์และเงื่อนไขภาระ
ท้ายสุด นิยามของความแข็งแรงของวัสดุ แฟกเตอร์ส ารอง การโก่งตัว
ของโครง ความแข็งแรงของปีก และความไม่เสถียรเฉพาะท่ี การให้
ความเค้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. วิเคราะห์โครงสร้าง การให้ความเค้น และความไม่เสถียร
เฉพาะท่ีของชิ้นส่วนอากาศยานได้  

2. อธิบายถึงแนวคิดของลิมิตและก าหนดแฟกเตอร์ส ารองท่ี
เหมาะสมได้ 

3. ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบอากาศยานในการออกแบบ
ชิ้นส่วนอากาศยานได้ 

 
537457 ระบบขั นสูงบนอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Advanced Aircraft System) 
วิชาบังคับก่อน : 537312 ระบบบนอากาศยาน 
 ระบบสื่อสาร, ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ บนอากาศยาน , การ
ประมาณสถานะการบิน, ระบบน าร่องการบิน, ระบบควบคุมการบินแบบ 
Fly-by-wire, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบจัดการการบิน, ระบบจอภาพ
, ระบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หรือนักบิน, และระบบบนอากาศยานแบบ
ไร้นักบิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบอิเล็กทรอนิกส์การ
บินต่ออุตสาหกรรมการบินสมัยใหม่ 

2. บอกถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินต่างๆบนอากาศ
ยาน รวมถึงส่วนประกอบและหน้าท่ีของระบบน้ันๆ 

3. เข้าใจถึงหน้าท่ีและหลักการท างานของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์การบินแต่ละชนิดบนอากาศยาน 

4. ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์การบินต่าง ๆ บน อากาศยาน 

 
537458 ความสมควรเดินอากาศ 4(4-0-8) 
 (Airworthiness) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 ความสมควรเดินอากาศ กฎหมายและข้อบังคับด้านการบิน 
นิรภัยการบิน กระบวนการรับรองความสมควรเดินอากาศ เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศ การได้รับความสมควรเดินอากาศ
ต่อเน่ือง แผนงานการซ่อมบ ารุงการรับรองคุณภาพอากาศยาน 
Minimum Equipment Lists (MEL) 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
2. มองเห็นภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจการบินได้อย่าง

ชัดเจน 
3. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการธุรกิจ

การบิน 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของนิรภัยการบิน 
5. ระบุและอธิบายถึงกฎหมายและข้อบังคับด้านการบินท่ี

พบได้บ่อยในธุรกิจการบิน 
6. มองเห็นภาพรวมของระบบการวางแผนซ่อมบ ารุง

อากาศยานและการรับรองคุณภาพ  อากาศยาน 
 
537459 พลศาสตร์ของก๊าซ  4(4-0-8) 
 (Gas Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์ โม ไดนามิ กส์  1 และ 525204 
กลศาสตร์ของไหล 1  
 กล่าวน าถึงความส าคัญของพลศาสตร์ของก๊าซ ทบทวนพื้นฐาน
ทางกลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลศาสตร์ของ
ก๊าซ กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับของไหล 
ศึกษากฎการเคลื่อนท่ีของของไหล การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติแบบ
ไม่มีความหนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติท่ีมีแรงเสียดทานและ
ความร้อน การเกิดคลื่นกระแทกฉากและคลื่นกระแทกเฉียง การขยายตัว
ของคลื่น การไหลในท่อตีบและท่อขยาย  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของการไหลแบบอัดตัวได้  
2. ท าการวิเคราะห์และค านวณในปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการไหล

แบบอัดตัวได้ การเกิดคลื่นกระแทกฉาก การเกิดคลื่นกระแทก
เฉียง การขยายตัวของคล่ืน การไหลในท่อตีบและท่อขยาย 

3. เกิดการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการคิด
วิเคราะห์ 

 
537460 การอบรมการบินภาคพื น  4(4-0-8) 
 (Flight Ground School) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กฏหมายการบินเกี่ยวกับนักบินส่วนบุคคล หลักการบิน หลัก
อากาศพลศาสตร์ โครงสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์ต้นก าลัง เครื่องมือ
วัดประกอบการบิน ระบบบนอากาศยาน ขีดจ ากัดการบิน การบินอย่าง
ปลอดภัย การใช้วิทยุสื่อสาร สมรรถนะการบิน น้ าหนักและการสมดุล 
การเดินอากาศ การท าแผนการบิน สมรรถนะบุคคล อุตุนิยมวิทยา การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบิน เอกสารด้านการบิน การปฏิบัติก่อนท าการบิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายการบินส าหรับนักบินส่วนบุคคล 
หลักการบิน หลักอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างอากาศยาน 
เครื่องยนต์ต้นก าลังและทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการบินได้  

2. มีความคุ้นเคยกับศาสตร์การบินและมีความพร้อมในการฝึก
บินจริงในขั้นต่อไป 

 
537461 พื นฐานกลศาสตร์การบินอากาศยานปีกหมุน 4(4-0-8) 
 (Introduction to Rotary-Wing Flight Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 537314 กลศาสตร์การบนิ 
 พื้นฐานทางอากาศพลศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์ พ้ืนฐานทฤษฎี
การบินของอากาศยานปีกหมุน แนะน าพื้นฐานการควบคุมเฮลิคอปเตอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. มองเห็นภาพและเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการ 
บินอากาศยานปีกหมุน 
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2. สร้างและประยุกต์ใช้สมการการเคลื่อนท่ีของอากาศยาน
ปีกหมุนใช้สมมติฐานท่ีเหมาะสม 

3. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมเฮลิคอปเตอร์ 
 
537462 ปฏิบัติการทักษะซ่อมบ ารุงอากาศยาน 2(1-3-5) 
 (Aircraft Maintenance Practice) 
วิชาบังคับก่อน : 537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 
 การท าความคุ้นเคยเครื่องบิน เล็ก  การฝึกปฏิบัติ ซ่อม
เครื่องบินเล็ก  ตามคู่มือการซ่อมบ ารุงอากาศยาน การท าความคุ้นเคย
ต่อเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. มีความคุ้นเคยกับชิ้นส่วนและระบบต่างๆรวมถึงเอกสาร
การซ่อมบ ารุงของอากาศยานขนาดเล็ก 

2. ใช้เครื่องมือท่ีพบบ่อยในงานซ่อมบ ารุงอากาศยานได้
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 

537463 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(1-3-5) 
 (Electronics and microcontroller Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 536250 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ อิเลคโทร
นิคส์ก าลังมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
มอเตอร์เซอร์โว สเต็ปเปอร์มอเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ PLC เครื่องจักร
อัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. ออกแบบและสร้างวงจรไฟฟ้าอิเลคโทรนิกส์พื้นฐานได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของวงจรอิเลคโทรนิกส์ได้ 
 
537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2  4(4-0-8) 

 (Aeronautical Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมอากาศยาน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 รายวิชาน้ีจะช่วยให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นทีม มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์หรือวิจัย สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฏีท่ีศึกษามาแล้วในการสร้างผลงานได้ สามารถท างาน
วิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศยานได้ มี ความ
เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ และ/หรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีช่วยงานการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการน าเสนอได้ 
และเขียนรายงานสรุปโครงงานเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 
537472 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ๆ 
ในสาขาต่างๆของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   

 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีศึกษา นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องควบคู่กับการศึกษาในหัวข้อท่ีสนใจ 
 
537473 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หัวข้อซึ่งเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ๆใน
สาขาต่างๆของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   

 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีศึกษา นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องควบคู่กับการศึกษาในหัวข้อท่ีสนใจ 
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537474 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1  4(4-0-8) 
 (Special Problems in Aeronautical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีสนใจ
ได้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ท่ีสนใจได้ นักศึกษาสามารถสรุปและน าเสนอผลการศึกษาหรือการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
537475 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2  4(4-0-8) 
 (Special Problems in Aeronautical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีสนใจ
ได้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ท่ีสนใจได้ นักศึกษาสามารถสรุปและน าเสนอผลการศึกษาหรือการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน  1 4(4-0-8) 
 (Aeronautical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมอากาศยาน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องมีการ
รายงานความก้าวหน้าในระหว่างท่ีด าเนินโครงงาน การจัดท ารายงาน
สรุปโครงงานเพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 รายวิชาน้ีจะช่วยให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นทีม มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์หรือวิจัย สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฏีท่ีศึกษามาแล้วในการสร้างผลงานได้ สามารถท างาน
วิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศยานได้ มีความ
เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ และ/หรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีช่วยงานการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการน าเสนอได้ 
และเขียนรายงานสรุปโครงงานเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 
537495  เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

(Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความม่ันใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นัก ศึกษามี ความรู้ ความ เข้ าใจ เกี่ ย วกั บ  หลั กการ แนวคิด 
 กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
 ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
2. นัก ศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
 ประกอบการ 
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และการ
 เขียนรายงานวิชาการ 
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่
 สังคมการท างาน  
 
537496 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education I) 
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2. สร้างและประยุกต์ใช้สมการการเคลื่อนท่ีของอากาศยาน
ปีกหมุนใช้สมมติฐานท่ีเหมาะสม 

3. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมเฮลิคอปเตอร์ 
 
537462 ปฏิบัติการทักษะซ่อมบ ารุงอากาศยาน 2(1-3-5) 
 (Aircraft Maintenance Practice) 
วิชาบังคับก่อน : 537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 
 การท าความคุ้นเคยเครื่องบิน เล็ก  การฝึกปฏิบัติ ซ่อม
เครื่องบินเล็ก  ตามคู่มือการซ่อมบ ารุงอากาศยาน การท าความคุ้นเคย
ต่อเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. มีความคุ้นเคยกับชิ้นส่วนและระบบต่างๆรวมถึงเอกสาร
การซ่อมบ ารุงของอากาศยานขนาดเล็ก 

2. ใช้เครื่องมือท่ีพบบ่อยในงานซ่อมบ ารุงอากาศยานได้
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 

537463 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(1-3-5) 
 (Electronics and microcontroller Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 536250 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ อิเลคโทร
นิคส์ก าลังมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
มอเตอร์เซอร์โว สเต็ปเปอร์มอเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ PLC เครื่องจักร
อัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาจะสามารถ 

1. ออกแบบและสร้างวงจรไฟฟ้าอิเลคโทรนิกส์พื้นฐานได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของวงจรอิเลคโทรนิกส์ได้ 
 
537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2  4(4-0-8) 

 (Aeronautical Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมอากาศยาน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 รายวิชาน้ีจะช่วยให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นทีม มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์หรือวิจัย สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฏีท่ีศึกษามาแล้วในการสร้างผลงานได้ สามารถท างาน
วิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศยานได้ มี ความ
เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ และ/หรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีช่วยงานการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการน าเสนอได้ 
และเขียนรายงานสรุปโครงงานเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 
537472 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ๆ 
ในสาขาต่างๆของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   

 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีศึกษา นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องควบคู่กับการศึกษาในหัวข้อท่ีสนใจ 
 
537473 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หัวข้อซึ่งเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ๆใน
สาขาต่างๆของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   

 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีศึกษา นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องควบคู่กับการศึกษาในหัวข้อท่ีสนใจ 
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537474 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1  4(4-0-8) 
 (Special Problems in Aeronautical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาท่ีสนใจ
ได้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ท่ีสนใจได้ นักศึกษาสามารถสรุปและน าเสนอผลการศึกษาหรือการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
537475 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2  4(4-0-8) 
 (Special Problems in Aeronautical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาท่ีสนใจ
ได้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ท่ีสนใจได้ นักศึกษาสามารถสรุปและน าเสนอผลการศึกษาหรือการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน  1 4(4-0-8) 
 (Aeronautical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมอากาศยาน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องมีการ
รายงานความก้าวหน้าในระหว่างท่ีด าเนินโครงงาน การจัดท ารายงาน
สรุปโครงงานเพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 รายวิชาน้ีจะช่วยให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นทีม มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์หรือวิจัย สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฏีท่ีศึกษามาแล้วในการสร้างผลงานได้ สามารถท างาน
วิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศยานได้ มีความ
เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ และ/หรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีช่วยงานการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการน าเสนอได้ 
และเขียนรายงานสรุปโครงงานเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 
537495  เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

(Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นัก ศึกษามี ความรู้ ความ เข้ าใจ เกี่ ย วกั บ  หลั กการ แนวคิด 
 กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
 ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
2. นัก ศึกษามีความ รู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
 ประกอบการ 
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และการ
 เขียนรายงานวิชาการ 
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่
 สังคมการท างาน  
 
537496 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education I) 
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วิชาบังคับก่อน :รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด  และรายวิชา 537495 
เตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธท่ี์ดีกับทีมงาน 
7. เข้ า ใจ แ ละ รับ ผิ ด ชอบ ต่ อ งาน อย่ า งมื อ อ าชี พ แ ละมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
537497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 

 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :537496 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล

ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
537498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education III) 
วิชาบงัคับก่อน :537497 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
537499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน 9 หน่วยกิต 
   (Aeronautical Engineering Professional Project)     
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
  โครงงานวิศวกรรมอากาศยานท่ีผู้สอนมอบหมาย ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ ส าหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่ ไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนให้น าหัวเรื่องท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาท าเป็นโครงงาน  
อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการท่ีรวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิง
ธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน โครงงานจะต้องส าเร็จภายใน 2 ภาค
การศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า  
ให้ผลประเมินเป็น S/U 
 
538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2(1-3-5) 
 ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
 (Computer Programming for Geological  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา MATLAB การนิยามฟังก์ชัน 
การเรียกใช้งานฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ อะเรย์ เมตริกซ์ 
และแฟ้มข้อมูล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นส าหรับใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม ผู้เรียนจะสามารถ
ใช้ค าสั่งในการวนลูป นิยามและเรียกใช้งานฟังก์ชันและการส่งผ่าน
พารามิเตอร์ ก าหนดและเข้าถึงข้อมูลแบบอะเรย์ ก าหนดและการเข้าถึง
ข้อมูลแบบเมตริกซ์ และใช้ค าสั่งในการอ่านและบันทึกข้อมูลลงแฟ้ม ท้ัง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไข
โจทย์ปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้ 
 
538203 ธรณีวิทยา 4(4-0-8) 
 (Physical Geology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จักรวาลและโลก  ลั กษณะพื้ นผิ วของเปลื อกโลกและ
กระบวนการทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนรูปร่างของเปลือกโลก โครงสร้างของ
หิน แผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง เทคนิคการศึกษาในภาคสนามเพื่อ
สร้างแผนท่ีทางธรณี การเก็บตัวอย่างหินในภาคสนาม การหยั่งธรณีหลุม
เจาะและแท่งตัวอย่างหิน การท าแผนท่ีและรายงานทางธรณีวิทยา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของเปลือกโลก โครงสร้าง
ของหิน และกระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีท าให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลง 
จดจ าองค์ประกอบของแผนท่ีธรณีวิทยา บอกขั้นตอนการศึกษาภาคสนาม 
อธิบายหลักการในการเก็บตัวอย่างหินและการหยั่งธรณีหลุมเจาะ สามารถ
ท าแผนท่ีธรณีวิทยาและรายงานทางธรณีวิทยาได้ 
 
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1(0-3-0) 
 (Physical Geology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยา หรือเรียนควบคู่กัน 
 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ คุณสมบัติทางกายภาพของ
หิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา แผนท่ีและระบบพิกัด แผนท่ีธรณีวิทยา
และภาพตัดขวาง  
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วิชาบังคับก่อน :รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด  และรายวิชา 537495 
เตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธท่ี์ดีกับทีมงาน 
7. เข้ า ใจ แ ละ รับ ผิ ด ชอบ ต่ อ งาน อย่ า งมื อ อ าชี พ แ ละมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
537497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 

 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :537496 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล

ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
537498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education III) 
วิชาบงัคับก่อน :537497 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
537499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน 9 หน่วยกิต 
   (Aeronautical Engineering Professional Project)     
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
  โครงงานวิศวกรรมอากาศยานท่ีผู้สอนมอบหมาย ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ ส าหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่ ไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนให้น าหัวเรื่องท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาท าเป็นโครงงาน  
อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการท่ีรวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิง
ธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน โครงงานจะต้องส าเร็จภายใน 2 ภาค
การศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า  
ให้ผลประเมินเป็น S/U 
 
538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2(1-3-5) 
 ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
 (Computer Programming for Geological  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา MATLAB การนิยามฟังก์ชัน 
การเรียกใช้งานฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ อะเรย์ เมตริกซ์ 
และแฟ้มข้อมูล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นส าหรับใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม ผู้เรียนจะสามารถ
ใช้ค าสั่งในการวนลูป นิยามและเรียกใช้งานฟังก์ชันและการส่งผ่าน
พารามิเตอร์ ก าหนดและเข้าถึงข้อมูลแบบอะเรย์ ก าหนดและการเข้าถึง
ข้อมูลแบบเมตริกซ์ และใช้ค าสั่งในการอ่านและบันทึกข้อมูลลงแฟ้ม ท้ัง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไข
โจทย์ปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้ 
 
538203 ธรณีวิทยา 4(4-0-8) 
 (Physical Geology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จักรวาลและโลก  ลั กษณะพื้ นผิ วของเปลื อกโลกและ
กระบวนการทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนรูปร่างของเปลือกโลก โครงสร้างของ
หิน แผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง เทคนิคการศึกษาในภาคสนามเพื่อ
สร้างแผนท่ีทางธรณี การเก็บตัวอย่างหินในภาคสนาม การหยั่งธรณีหลุม
เจาะและแท่งตัวอย่างหิน การท าแผนท่ีและรายงานทางธรณีวิทยา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของเปลือกโลก โครงสร้าง
ของหิน และกระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีท าให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลง 
จดจ าองค์ประกอบของแผนท่ีธรณีวิทยา บอกขั้นตอนการศึกษาภาคสนาม 
อธิบายหลักการในการเก็บตัวอย่างหินและการหยั่งธรณีหลุมเจาะ สามารถ
ท าแผนท่ีธรณีวิทยาและรายงานทางธรณีวิทยาได้ 
 
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1(0-3-0) 
 (Physical Geology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยา หรือเรียนควบคู่กัน 
 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ คุณสมบัติทางกายภาพของ
หิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา แผนท่ีและระบบพิกัด แผนท่ีธรณีวิทยา
และภาพตัดขวาง  
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสังเกตและจดจ าคุณสมบัติทางกายภาพท่ีส าคัญของ
แร่และหินได้ สามารถบอกชื่อและอธิบายลักษณะของแร่บางชนิด หินอัคนี 
หินตะกอนและหินแปรท่ีพบได้ท่ัวไป สามารถเลือกใช้ระบบพิกัดและระบุ
ต าแหน่งบนแผนท่ีได้ อ่านแผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตัดขวางได้ และระบุ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาจากแผนท่ีได้ 
 
538205 หินและแร่ 3(3-0-6) 
 (Rocks and Minerals) 
วิชาบั งคับก่อน : 538203 ธรณี วิทยา และ  538204 ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา 
 หลักการของผลึกศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 
คุณสมบัติทางเคมีของแร่ การจ าแนกแร่  การวิเคราะห์แร่ การเกิดแร่ 
กระบวนการเกิดและการจ าแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาจดจ าโครงสร้างผลึกและระบบผลึกของแร่ได้ ระบุ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีท่ีส าคัญของแร่ อธิบายหลักการจ าแนก
แร่และหลักการวิเคราะห์แร่ได้ อธิบายกระบวนการเกิดแร่และหินได้ 
และอธิบายหลักการจ าแนกหินได้ 
 
538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 1(0-3-0) 
 (Rocks and Minerals Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ หรือเรียนควบคู่กัน 
 สมมาตรผลึกและระบบผลึก แร่กลุ่มซิลิเกตและกลุ่มไม่ใช่ซิ
ลิเกต การจ าแนกแร่ทางแสงโดยกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ หินอัคนี หิน
ตะกอนและหินแปร  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสาธิตปฏิบัติการสมมาตรผลึกได้ จ าแนก
และจดจ าแร่กลุ่มซิลิเกตและกลุ่มไม่ใช่ ซิลิเกตได้ จ าแนกแร่บางชนิดโดย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ได้ สามารถจ าแนก ระบุชื่อและอธิบายลักษณะ
ของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรได้ 
 
538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 (Structural Geomorphology) 

วิชาบั งคับก่อน : 538203 ธรณี วิทยา และ  538204  ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา 
 ธรณีสัณฐานและกระบวนการเปล่ียนแปลงธรณีสัณฐาน 
แม่น้ า ชายฝั่ง และคาสตร์ โครงสร้างทางธรณีวิทยา การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับงานด้านวิศวกรรมธรณี ทัศนศึกษา 1 
ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถจดจ าลักษณะธรณีสัณฐานและโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา ระบุและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศท่ี
เกิดขึ้นในพื้น ท่ี ท่ีสนใจได้  สามารถประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดท าแผนท่ีเพื่อใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมธรณี 
 
538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 1(0-3-0) 
 (Structural Geomorphology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง หรือเรียนควบคู่กัน 
 ธรณีสัณฐานบนแผนท่ีภูมิประเทศและภาพถ่ายทางอากาศ 
โครงสร้างทางธรณีวิทยาบนแผนท่ีธรณีวิทยา ออร์โธกราฟิคโปรเจคชั่น 
สเตอริโอกราฟิคโปรเจคชั่น การจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์       
การสร้างแผนท่ีด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถจ าแนกธรณีสัณฐานท่ีปรากฏบนแผนท่ี
ภูมิประเทศและภาพถ่ายทางอากาศ จ าแนกโครงสร้างทางธรณีวิทยา
จากแผนท่ีธรณีวิทยา สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยาด้วยวิธี
ออร์โธกราฟิคโปรเจคชั่น และสเตอริโอกราฟิคโปรเจคชั่น  สามารถ
จัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสร้างแผนท่ีด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ 
 
538301 ธรณีเทคนิค 4(4-0-8) 
 (Geotechniques) 
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยา และ 538204 ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและ
การจ าแนกดินและหิน การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด 
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กฎเกณฑ์การแตก การวิเคราะห์เสถียรภาพ การประยุกต์ทางด้านธรณี
เทคนิคส าหรับการขุดเจาะดินและหิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณสมบัติขั้น
พื้นฐานทางวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและจ าแนกดินและ
หิน สามารถวิเคราะห์ความเค้นและความในสองมิติ (2D) สามารถหาค่า
คงส าหรับเกณฑ์การวิบัติ และน าความรู้พื้นฐานและทักษะเพื่อวิเคราะห์
เสถียรภาพในงานทางด้านวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมธรณี 
 
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 1(0-3-0) 
 (Geotechniques Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการประกอบไปด้วย การส ารวจชั้นดินเบื้องต้น การ
จ าแนกดินทางวิศวกรรม และการทดสอบคุณสมบัติกลศาสตร์ดิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้วิธีการและมีทักษะในการส ารวจชั้นดินเบื้องต้น 
และมีทักษะในเชิงปฏิบัติและสามารถท าการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน
ของดิน สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ในเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้และสามารถปฏิบัติตามหลักความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มีจิตสาธารณะในการใช้และดูแลรักษา
อุปกรณ์ส าหรับทดสอบและความสะอาดของห้องปฏิบัติการ 
 
538304  วิศวกรรมน  าใต้ดิน 4(4-0-8) 
 (Groundwater Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 วัฏจักรอุทกวิทยา ธรณีวิทยาน้ าใต้ดิน สมการเบอร์นูย์ลีย์ 
กฎของดาร์ซี การสร้างโครงข่ายการไหล การตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ
และภาคสนาม ผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้วัฏจักรอุทกวิทยาและอุทกธรณีวิทยาน้ าใต้ดิน รู้
ทฤษฎีและแนวคิดของสมการเบอร์นูย์ลีย์และกฎของดาร์ซีเพื่อความ
เข้าใจในพฤติกรรมระบบการไหลของน้ าใต้ดิน รู้หลักการและวิธีการ
ตรวจวัดความซึมผ่านท้ังในห้องปฏิบัติการและวิธีการในภาคสนาม 
สามารถสร้างโครงข่ายการไหลและน าไปประยุกต์ใช้ในการค านวณ

แรงดันและเสถียรภาพของโครงสร้างทางวิศวกรรม มีความรู้ผลกระทบ
ของน้ าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมและสามารถประเมินความ
รุนแรงของผลกระทบ สามารถก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบของน้ าใต้ดิน 
 
538305  กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
 (Environmental Geomechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่และ
โครงการวิศวกรรมธรณี การทรุดตัวของพื้นผิว แผ่นดินเลื่อน ของเสียจา
กกการท าเหมือง การเคลื่อนตัวของน้ าบาดาล การปนเปื้อนของน้ า
บาดาล และแรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สามารถระบุประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการเหมืองแร่และโครงการวิศวกรรม
ธรณี  สามารถอ่านผลการศึกษาหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหาหรือให้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้  
 
538306  แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 4(4-0-8) 
 (Mineral and Energy Resources) 
วิชาบังคับก่อน : 538203  ธรณีวิทยา และ 538204 ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา 
 ธรณีวิทยาและการล าดับชั้นหินประเทศไทย กระบวนการ
เกิดและทับถมของแร่ แหล่งแร่และแหล่งพลังงานในประเทศไทย 
พลังงานทางเลือก  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาจดจ าธรณีวิทยาประเทศไทย และสามารถอธิบาย
การล าดับชั้นหิน กระบวนการเกิดและการทับถมของแร่ แหล่งแร่และ
แหล่งพลังงาน โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยได้ นักศึกษาสามารถจ าแนกและระบุข้อจ ากัดของพลังงานทางเลือก
รูปแบบต่างๆ ได ้
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสังเกตและจดจ าคุณสมบัติทางกายภาพท่ีส าคัญของ
แร่และหินได้ สามารถบอกชื่อและอธิบายลักษณะของแร่บางชนิด หินอัคนี 
หินตะกอนและหินแปรท่ีพบได้ท่ัวไป สามารถเลือกใช้ระบบพิกัดและระบุ
ต าแหน่งบนแผนท่ีได้ อ่านแผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตัดขวางได้ และระบุ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาจากแผนท่ีได้ 
 
538205 หินและแร่ 3(3-0-6) 
 (Rocks and Minerals) 
วิชาบั งคับก่อน : 538203 ธรณี วิทยา และ  538204 ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา 
 หลักการของผลึกศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 
คุณสมบัติทางเคมีของแร่ การจ าแนกแร่  การวิเคราะห์แร่ การเกิดแร่ 
กระบวนการเกิดและการจ าแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาจดจ าโครงสร้างผลึกและระบบผลึกของแร่ได้ ระบุ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีท่ีส าคัญของแร่ อธิบายหลักการจ าแนก
แร่และหลักการวิเคราะห์แร่ได้ อธิบายกระบวนการเกิดแร่และหินได้ 
และอธิบายหลักการจ าแนกหินได้ 
 
538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 1(0-3-0) 
 (Rocks and Minerals Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ หรือเรียนควบคู่กัน 
 สมมาตรผลึกและระบบผลึก แร่กลุ่มซิลิเกตและกลุ่มไม่ใช่ซิ
ลิเกต การจ าแนกแร่ทางแสงโดยกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ หินอัคนี หิน
ตะกอนและหินแปร  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสาธิตปฏิบัติการสมมาตรผลึกได้ จ าแนก
และจดจ าแร่กลุ่มซิลิเกตและกลุ่มไม่ใช่ ซิลิเกตได้ จ าแนกแร่บางชนิดโดย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ได้ สามารถจ าแนก ระบุชื่อและอธิบายลักษณะ
ของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรได้ 
 
538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 (Structural Geomorphology) 

วิชาบั งคับก่อน : 538203 ธรณี วิทยา และ  538204  ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา 
 ธรณีสัณฐานและกระบวนการเปล่ียนแปลงธรณีสัณฐาน 
แม่น้ า ชายฝั่ง และคาสตร์ โครงสร้างทางธรณีวิทยา การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับงานด้านวิศวกรรมธรณี ทัศนศึกษา 1 
ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถจดจ าลักษณะธรณีสัณฐานและโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา ระบุและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศท่ี
เกิดขึ้นในพื้น ท่ี ท่ีสนใจได้  สามารถประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดท าแผนท่ีเพื่อใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมธรณี 
 
538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 1(0-3-0) 
 (Structural Geomorphology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง หรือเรียนควบคู่กัน 
 ธรณีสัณฐานบนแผนท่ีภูมิประเทศและภาพถ่ายทางอากาศ 
โครงสร้างทางธรณีวิทยาบนแผนท่ีธรณีวิทยา ออร์โธกราฟิคโปรเจคชั่น 
สเตอริโอกราฟิคโปรเจคชั่น การจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์       
การสร้างแผนท่ีด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถจ าแนกธรณีสัณฐานท่ีปรากฏบนแผนท่ี
ภูมิประเทศและภาพถ่ายทางอากาศ จ าแนกโครงสร้างทางธรณีวิทยา
จากแผนท่ีธรณีวิทยา สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยาด้วยวิธี
ออร์โธกราฟิคโปรเจคชั่น และสเตอริโอกราฟิคโปรเจคชั่น  สามารถ
จัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสร้างแผนท่ีด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ 
 
538301 ธรณีเทคนิค 4(4-0-8) 
 (Geotechniques) 
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยา และ 538204 ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและ
การจ าแนกดินและหิน การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด 
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กฎเกณฑ์การแตก การวิเคราะห์เสถียรภาพ การประยุกต์ทางด้านธรณี
เทคนิคส าหรับการขุดเจาะดินและหิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณสมบัติขั้น
พื้นฐานทางวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและจ าแนกดินและ
หิน สามารถวิเคราะห์ความเค้นและความในสองมิติ (2D) สามารถหาค่า
คงส าหรับเกณฑ์การวิบัติ และน าความรู้พื้นฐานและทักษะเพื่อวิเคราะห์
เสถียรภาพในงานทางด้านวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมธรณี 
 
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 1(0-3-0) 
 (Geotechniques Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการประกอบไปด้วย การส ารวจชั้นดินเบื้องต้น การ
จ าแนกดินทางวิศวกรรม และการทดสอบคุณสมบัติกลศาสตร์ดิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้วิธีการและมีทักษะในการส ารวจชั้นดินเบื้องต้น 
และมีทักษะในเชิงปฏิบัติและสามารถท าการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน
ของดิน สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ในเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้และสามารถปฏิบัติตามหลักความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มีจิตสาธารณะในการใช้และดูแลรักษา
อุปกรณ์ส าหรับทดสอบและความสะอาดของห้องปฏิบัติการ 
 
538304  วิศวกรรมน  าใต้ดิน 4(4-0-8) 
 (Groundwater Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 วัฏจักรอุทกวิทยา ธรณีวิทยาน้ าใต้ดิน สมการเบอร์นูย์ลีย์ 
กฎของดาร์ซี การสร้างโครงข่ายการไหล การตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ
และภาคสนาม ผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้วัฏจักรอุทกวิทยาและอุทกธรณีวิทยาน้ าใต้ดิน รู้
ทฤษฎีและแนวคิดของสมการเบอร์นูย์ลีย์และกฎของดาร์ซีเพื่อความ
เข้าใจในพฤติกรรมระบบการไหลของน้ าใต้ดิน รู้หลักการและวิธีการ
ตรวจวัดความซึมผ่านท้ังในห้องปฏิบัติการและวิธีการในภาคสนาม 
สามารถสร้างโครงข่ายการไหลและน าไปประยุกต์ใช้ในการค านวณ

แรงดันและเสถียรภาพของโครงสร้างทางวิศวกรรม มีความรู้ผลกระทบ
ของน้ าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมและสามารถประเมินความ
รุนแรงของผลกระทบ สามารถก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบของน้ าใต้ดิน 
 
538305  กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
 (Environmental Geomechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่และ
โครงการวิศวกรรมธรณี การทรุดตัวของพื้นผิว แผ่นดินเลื่อน ของเสียจา
กกการท าเหมือง การเคลื่อนตัวของน้ าบาดาล การปนเปื้อนของน้ า
บาดาล และแรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายข้ันตอนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สามารถระบุประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการเหมืองแร่และโครงการวิศวกรรม
ธรณี  สามารถอ่านผลการศึกษาหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหาหรือให้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้  
 
538306  แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 4(4-0-8) 
 (Mineral and Energy Resources) 
วิชาบังคับก่อน : 538203  ธรณีวิทยา และ 538204 ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา 
 ธรณีวิทยาและการล าดับชั้นหินประเทศไทย กระบวนการ
เกิดและทับถมของแร่ แหล่งแร่และแหล่งพลังงานในประเทศไทย 
พลังงานทางเลือก  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาจดจ าธรณีวิทยาประเทศไทย และสามารถอธิบาย
การล าดับชั้นหิน กระบวนการเกิดและการทับถมของแร่ แหล่งแร่และ
แหล่งพลังงาน โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยได้ นักศึกษาสามารถจ าแนกและระบุข้อจ ากัดของพลังงานทางเลือก
รูปแบบต่างๆ ได ้
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538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 2 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Excursion) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
 ทัศนศึกษาและการสังเกตการณ์โครงการทางวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้วิธีการจ าแนกหินและมวลหินเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานโครงการทางวิศวกรรมธรณีนักศึกษาสามารถใช้เข็มทิศและพิกัด
ต าแหน่งบนแผนท่ีภูมิประเทศได้ สามารถน าตัวอย่างข้อมูลมาใช้
ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้โดยตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 4(4-0-8) 
 (Mine Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
 แนวคิดของอุปสงค์และอุปทานการผลิตท่ีประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การประเมินค่าใช้จ่ายของการด าเนินการท า
เหมือง เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน คุณค่าของแหล่งแร่ การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การหาจุดสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลิต การ
จัดระบบเหมือง และการกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้แนวคิดส าหรับอุปสงค์และอุปทานการผลิตท่ี
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ สามารถน าความรู้ทางเทคนิคใน
การตัดสินใจลงทุนและการวิเคราะห์ความเส่ียง มาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนและหาจุดสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลิตโดย
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม 
 
538319 กลศาสตร์หิน     4(4-0-8) 
 (Rock Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค 538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
 การวิเคราะห์ความเค้น  การวิเคราะห์ความเครียด ความ
เสียดทานของรอยแตกในหิน คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์
ของหิน การเปลี่ยนรูปร่างและการแตกของหิน ทฤษฎีความยืดหยุ่นเชิง
เส้นตรง การทดสอบเชิงกลศาสตร์หิน มวลหิน การทดสอบและ

ตรวจวัดในภาคสนาม วิศวกรรมหินเบื้ องต้น  การค านวณด้วย
แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ เกี่ ยวกับ คุณสมบั ติพฤติกรรมทาง
กลศาสตร์หิน สามารถวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดด้วยหลักการ
ทางกลศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถจ าแนกมลหิน
และวิเคราะห์เสถียรภาพของมวลหินเบื้องต้นได้  โดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน     1(0-3-0) 
 (Rock Mechanics Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการประกอบด้วย  การเลือกเก็บและจัดเตรียม
ตัวอย่างหิน การทดสอบความเค้นกดสูงสุดในแกนเดียวและสามแกน 
การทดสอบความเค้นดึงแบบบราซิล  การทดสอบความเค้นเฉือน
โดยตรง การทดสอบดัชนีจุดกด การทดสอบดัชนีความทนทาน และ
การทดสอบความเร็วคลื่นและคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ทดสอบ
กลศาสตร์หินในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้เครื่องมือและท าการทดสอบ
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน
กลศาสตร์หินมาใช้ในการวิเคราะห์ผลจากการทดสอบเพื่อให้ ได้
คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหินตามท่ีต้องการ โดยค านึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Mineral Processing for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ 
 กระบวนการแต่งแร่ทางกายภาพ พื้นฐานการแต่งแร่
เบื้องต้นรวมถึงการชักตัวอย่าง การลดขนาด การย่อยและการบดแร่ 
การคัดขนาดด้วยตะแกรง การคัดขนาดอนุภาค การแต่งแร่โดยอาศัย
แรงโน้มถ่วง การแยกแร่ด้วยแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต การวิเคราะห์ทาง
เคมีของแร่ การลอยแร่ การสร้างแผนผังการแต่งแร่ส าหรับโรงงาน 
กรณีศึกษาการแต่งแร่โลหะและอโลหะ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจกระบวนการแต่ง
แร่พื้นฐาน รวมถึงการชักตัวอย่าง การลดขนาด การย่อยและการบดแร่ 
การคัดขนาดด้วยตะแกรง การคัดขนาดอนุภาค เข้าใจถึงหลักการ
วิเคราะห์ทางเคมีของแร่ สามารถเลือกกระบวนแต่งแร่ท่ีเหมาะสมได้
อย่างมีเหตุผล โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
538416  การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื นผิว 4(4-0-8) 
 (Surface Mining and Mine Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 การส ารวจ การประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่ การ
จ าแนกและการใช้วิธีการท าเหมืองบนผิวดินแบบต่าง ๆ การขุดเจาะใน
ดินและหิน เทคนิคการเจาะและระเบิด การป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในเหมือง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้แนวทางในการส ารวจ การเก็บข้อมูล การ
ประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่ส าหรับการท าเหมืองและการขุดเจาะบน
ผิวดิน สามารถจ าแนกและเลือกวิธีการท าเหมืองแร่บนผิวดินได้อย่าง
เหมาะสมกับลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ รู้ลักษณะการวิบัติความ
ลาดเอียงมวลหิน สามารถออกแบบและค านวณเสถียรภาพของความลาด
เอียง รู้เทคนิคและสามารถเสนอวิธีการเสริมสร้างเสถียรภาพของความ
ลาดเอียง รู้เทคนิคพื้นฐานในการเจาะและระเบิดหินโดยตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองและหลัก
เศรษฐศาสตร์ สามารถก าหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการท าเหมืองแร่บนผิวดิน 
 
538417  การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 4(4-0-8) 
 (Underground Mining and Mine Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 การส ารวจและประเมินการท าเหมืองใต้ดิน การจ าแนก
และการใช้วิธีการท าเหมืองใต้ดินแบบ  ต่าง ๆ การขุดเจาะในหิน 
เทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรับการขุดเจาะใต้ดิน การค้ ายันช่อง

เหมืองเบื้องต้น         การระบายอากาศ การระบายน้ าและแสงสว่างใต้
ดิน การศึกษาและการควบคุมการทรุดตัวของผิวดิน สุขภาพและความ
ปลอดภัยในเหมืองใต้ดินเบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้แนวทางในการส ารวจ การเก็บข้อมูล การ
ประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่ส าหรับการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้
ดิน สามารถจ าแนกและเลือกวิธีการท าเหมืองแร่ใต้ดินได้อย่างเหมาะสม
กับลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ รู้เทคนิคเบื้องต้นในการขุดเจาะและ
การระเบิด การค้ ายันช่องเหมือง การระบายอากาศ การระบายน้ าและ
แสงสว่างใต้ดิน สามารถออกแบบประเมินเสถียรภาพและการค้ ายันของ
ช่องเหมืองเบื้องต้น โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัยในเหมืองและหลักเศรษฐศาสตร์ สามารถก าหนด
แนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการท า
เหมืองแร่ใต้ดิน 
 
538418  โครงงานวิศวกรรมธรณี 4(1-9-11) 
 (Geological Engineering Projects) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การส ารวจวิศวกรรมธรณีในภาคสนาม การสร้างแผนท่ี
ธรณีวิทยา และภาพตัดขวาง การประมวลและประเมินข้อมูลธรณีวิทยา
เชิงวิศวกรรม การออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณี การน าเสนอ
ผลการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษารู้วิธีการส ารวจและเก็บข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานโครงการทางวิศวกรรมธรณี นักศึกษาสามารถประมวล ประเมิน 
และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้โดยต้องตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย นักศึกษาสามารถ
น าเสนอโครงงานพร้อมตอบค าถาม อภิปรายกลุ่มได้ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 
 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื นผิว 1(0-3-0) 
 (Surface Mining and Mine Design Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 
หรือเรียนควบคู่กัน 
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538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 2 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Excursion) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
 ทัศนศึกษาและการสังเกตการณ์โครงการทางวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้วิธีการจ าแนกหินและมวลหินเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานโครงการทางวิศวกรรมธรณีนักศึกษาสามารถใช้เข็มทิศและพิกัด
ต าแหน่งบนแผนท่ีภูมิประเทศได้ สามารถน าตัวอย่างข้อมูลมาใช้
ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้โดยตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 4(4-0-8) 
 (Mine Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
 แนวคิดของอุปสงค์และอุปทานการผลิตท่ีประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การประเมินค่าใช้จ่ายของการด าเนินการท า
เหมือง เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน คุณค่าของแหล่งแร่ การวิเคราะห์
ความเส่ียง การหาจุดสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลิต การ
จัดระบบเหมือง และการกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้แนวคิดส าหรับอุปสงค์และอุปทานการผลิตท่ี
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ สามารถน าความรู้ทางเทคนิคใน
การตัดสินใจลงทุนและการวิเคราะห์ความเส่ียง มาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนและหาจุดสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลิตโดย
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม 
 
538319 กลศาสตร์หิน     4(4-0-8) 
 (Rock Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค 538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
 การวิเคราะห์ความเค้น  การวิเคราะห์ความเครียด ความ
เสียดทานของรอยแตกในหิน คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์
ของหิน การเปลี่ยนรูปร่างและการแตกของหิน ทฤษฎีความยืดหยุ่นเชิง
เส้นตรง การทดสอบเชิงกลศาสตร์หิน มวลหิน การทดสอบและ

ตรวจวัดในภาคสนาม วิศวกรรมหินเบื้ องต้น  การค านวณด้วย
แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ เกี่ ยวกับ คุณสมบั ติพฤติกรรมทาง
กลศาสตร์หิน สามารถวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดด้วยหลักการ
ทางกลศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถจ าแนกมลหิน
และวิเคราะห์เสถียรภาพของมวลหินเบื้องต้นได้  โดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน     1(0-3-0) 
 (Rock Mechanics Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการประกอบด้วย  การเลือกเก็บและจัดเตรียม
ตัวอย่างหิน การทดสอบความเค้นกดสูงสุดในแกนเดียวและสามแกน 
การทดสอบความเค้นดึงแบบบราซิล  การทดสอบความเค้นเฉือน
โดยตรง การทดสอบดัชนีจุดกด การทดสอบดัชนีความทนทาน และ
การทดสอบความเร็วคลื่นและคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ทดสอบ
กลศาสตร์หินในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้เครื่องมือและท าการทดสอบ
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน
กลศาสตร์หินมาใช้ในการวิเคราะห์ผลจากการทดสอบเพื่อให้ ได้
คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหินตามท่ีต้องการ โดยค านึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Mineral Processing for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ 
 กระบวนการแต่งแร่ทางกายภาพ พื้นฐานการแต่งแร่
เบื้องต้นรวมถึงการชักตัวอย่าง การลดขนาด การย่อยและการบดแร่ 
การคัดขนาดด้วยตะแกรง การคัดขนาดอนุภาค การแต่งแร่โดยอาศัย
แรงโน้มถ่วง การแยกแร่ด้วยแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต การวิเคราะห์ทาง
เคมีของแร่ การลอยแร่ การสร้างแผนผังการแต่งแร่ส าหรับโรงงาน 
กรณีศึกษาการแต่งแร่โลหะและอโลหะ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 รายวิชาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจกระบวนการแต่ง
แร่พื้นฐาน รวมถึงการชักตัวอย่าง การลดขนาด การย่อยและการบดแร่ 
การคัดขนาดด้วยตะแกรง การคัดขนาดอนุภาค เข้าใจถึงหลักการ
วิเคราะห์ทางเคมีของแร่ สามารถเลือกกระบวนแต่งแร่ท่ีเหมาะสมได้
อย่างมีเหตุผล โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
538416  การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื นผิว 4(4-0-8) 
 (Surface Mining and Mine Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 การส ารวจ การประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่ การ
จ าแนกและการใช้วิธีการท าเหมืองบนผิวดินแบบต่าง ๆ การขุดเจาะใน
ดินและหิน เทคนิคการเจาะและระเบิด การป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในเหมือง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้แนวทางในการส ารวจ การเก็บข้อมูล การ
ประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่ส าหรับการท าเหมืองและการขุดเจาะบน
ผิวดิน สามารถจ าแนกและเลือกวิธีการท าเหมืองแร่บนผิวดินได้อย่าง
เหมาะสมกับลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ รู้ลักษณะการวิบัติความ
ลาดเอียงมวลหิน สามารถออกแบบและค านวณเสถียรภาพของความลาด
เอียง รู้เทคนิคและสามารถเสนอวิธีการเสริมสร้างเสถียรภาพของความ
ลาดเอียง รู้เทคนิคพื้นฐานในการเจาะและระเบิดหินโดยตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองและหลัก
เศรษฐศาสตร์ สามารถก าหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการท าเหมืองแร่บนผิวดิน 
 
538417  การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 4(4-0-8) 
 (Underground Mining and Mine Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 การส ารวจและประเมินการท าเหมืองใต้ดิน การจ าแนก
และการใช้วิธีการท าเหมืองใต้ดินแบบ  ต่าง ๆ การขุดเจาะในหิน 
เทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรับการขุดเจาะใต้ดิน การค้ ายันช่อง

เหมืองเบื้องต้น         การระบายอากาศ การระบายน้ าและแสงสว่างใต้
ดิน การศึกษาและการควบคุมการทรุดตัวของผิวดิน สุขภาพและความ
ปลอดภัยในเหมืองใต้ดินเบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้แนวทางในการส ารวจ การเก็บข้อมูล การ
ประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่ส าหรับการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้
ดิน สามารถจ าแนกและเลือกวิธีการท าเหมืองแร่ใต้ดินได้อย่างเหมาะสม
กับลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ รู้เทคนิคเบื้องต้นในการขุดเจาะและ
การระเบิด การค้ ายันช่องเหมือง การระบายอากาศ การระบายน้ าและ
แสงสว่างใต้ดิน สามารถออกแบบประเมินเสถียรภาพและการค้ ายันของ
ช่องเหมืองเบื้องต้น โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัยในเหมืองและหลักเศรษฐศาสตร์ สามารถก าหนด
แนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการท า
เหมืองแร่ใต้ดิน 
 
538418  โครงงานวิศวกรรมธรณี 4(1-9-11) 
 (Geological Engineering Projects) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การส ารวจวิศวกรรมธรณีในภาคสนาม การสร้างแผนท่ี
ธรณีวิทยา และภาพตัดขวาง การประมวลและประเมินข้อมูลธรณีวิทยา
เชิงวิศวกรรม การออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณี การน าเสนอ
ผลการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษารู้วิธีการส ารวจและเก็บข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานโครงการทางวิศวกรรมธรณี นักศึกษาสามารถประมวล ประเมิน 
และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้โดยต้องตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย นักศึกษาสามารถ
น าเสนอโครงงานพร้อมตอบค าถาม อภิปรายกลุ่มได้ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 
 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื นผิว 1(0-3-0) 
 (Surface Mining and Mine Design Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 
หรือเรียนควบคู่กัน 
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 ปฏิบัติการประกอบด้วย การจ าแนกมวลหิน สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคชั่นส าหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดเอียงมวล
หิน การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การสอบแรงดึงหมุดยึดหิน และการ
ทดสอบเสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้วิธีสเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นและวิธี
ทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อจ าแนกมวลหินและวิเคราะห์เสถียรภาพ
ความลาดเอียงมวลหิน สามารถทดสอบและค านวณค่าคงท่ีในเกณฑ์
การวิบัติของรอยแตก สามารถทดสอบแรงดึงหมุดยึดหิน รู้และเข้าใจถึง
กลไกการวิบัติของความลาดเอียงโดยการทดสอบด้วยแบบจ าลองเชิง
กายภาพ  
 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 1(0-3-0) 
 (Underground Mining and Mine Design Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน หรือ
เรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการประกอบด้วย การจ าแนกมวลหิน การกระจาย
ตัวของความเค้นรอบการขุดเจาะ การทดสอบและตรวจวัดในภาคสนาม 
สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นส าหรับการวิเคราะห์การพังทลายท่ีถูก
ควบคุมโดยโครงสร้างในการขุดเจาะ และการตรวจวัดการทรุดตัวของ
พื้นผิว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถจ าแนกมวลหินจากแท่งตัวอย่างจากหลุม
เจาะ รู้เทคนิคและสามารถท าการตรวจวัดความเค้นในมวลหิน ใช้วิธีส
เตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นและวิธีทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อ
วิเคราะห์ เสถียรภาพของช่องเหมืองท่ีถูกควบคุมโดยธรณีวิทยา
โครงสร้างและทิศทางการขุดเจาะ สามารถค านวณองค์ประกอบการ
ทรุดตัวและประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม รู้และเข้าใจถึงกลไกการวิบัติของมวลหินรอบช่องเหมืองท่ี
ถูกควบคุมโดยธรณีวิทยาโครงสร้างโดยการทดสอบด้วยแบบจ าลองเชิง
กายภาพ  
 
538311  เขื่อนและอ่างเก็บน  า 4(4-0-8) 
 (Dam and Reservoir) 

วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 การส ารวจพื้นท่ี การเก็บข้อมูล และการออกแบบเขื่อน
และอ่างเก็บน้ า โดยเน้นท่ีเขื่อนดิน การค านวณการซึมผ่าน และการยก
ตัวของเขื่อน การวิเคราะห์เสถียรภาพของฐานรากและอาบัตเมนต์        
ทัศนศึกษาอย่างน้อย  1 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ในการส ารวจพื้นท่ีเชิงธรณีวิทยา การเก็บ
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมธรณี สามารถน าข้อมูลมาใช้ออกแบบเขื่อนและ
อ่างเก็บน้ าได้ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม รู้วิธีการวิ เคราะห์ เสถีรภาพฐานรากของเขื่ อนและ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
538312  การออกแบบฐานรากบนหิน 4(4-0-8) 
 (Design of Foundations on Rock) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 การน าหลักการทางกลศาสตร์หินมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและวิเคราะห์ฐานรากของโครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน ทัศน
ศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบฐานรากบน
หิน สามารถน าการประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์หินในการ
ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างทางวิศวกรรมของฐานรากในมวลหิน 
โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
538313  วิศวกรรมเหมืองแร่เบื องต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Mining Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค 
 วิธีและแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันส าหรับอุตสาหกรรม
เหมืองแร่บนดินและใต้ดิน ทัศนศึกษา  อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้วิธีและแนวปฏิบัติในการท าเหมืองแร่บนดินและ
เหมืองแร่ใต้ดิน สามารถน าความรู้ทางด้านธรณีเทคนิค กลศาสตร์หิน 
ธรณีวิทยาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและ
ประเมินเสถียรภาพของแหล่งแร่บนดินและใต้ดินโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538314  กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรโยธา 4(4-0-8) 
 (Rock Mechanics for Civil Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 ระบบการจ าแนกหินและมวลหิน การวิเคราะห์ความเค้น
และความเครียด เกณฑ์การแตก เสถียรภาพความลาดชันมวลหิน 
อุโมงค์ในหิน และฐานรากบนหิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้วิธีการจ าแนกหินและมวลหินเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมโยธา สามารถวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในมวล
หิน สามารถสร้างเกณฑ์การแตกจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ มี
ทักษะและความรู้ในการประเมินเสถียรภาพของความลาดชัน อุโมงค์ 
และฐานรากโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538315  กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรปิโตรเลียม 4(4-0-8) 
 (Rock Mechanics for Petroleum Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค 
 คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์พื้นฐานของหิน การ
จ าแนกมวลหิน การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การแตก 
ผลกระทบของความดันของไหล เสถียรภาพของหลุมเจาะ การท าไฮโดร
แฟลค การกักเก็บน้ ามันและก๊าซในโพรงหิน และกลศาสตร์การขุดเจาะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล
ศาสตร์ของหิน สามารถจ าแนกมวลหินและวิเคราะห์ความเค้น 
ความเครียดได้ สามารถพัฒนาเกณฑ์การแตกของหินได้ มีความรู้ในการ
ประเมินผลกระทบของความดันของของไหล และประเมินเสถียรภาพ

ของหลุมเจาะเพื่อน าทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐศาสตร์ 
 
538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร 4(4-0-8) 
 (Petroleum Technology for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 530211 
กลศาสตร์วัสดุ 1  
 ความรู้เบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมส าหรับ
วิศวกร ประกอบไปด้วย เครื่องมือ ระบบ    การติดตั้ง ปฏิบัติการ และ
หลักการต่าง ๆ เทคโนโลยีด้านปิโตรเลียมต่าง ๆ การส ารวจ การขุด
เจาะ การผลิต  การขนส่ง การตลาด และกระบวนทางเคมี ใน
อุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ปิ โตรเลียม โดยตระหนักถึ งคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
 
538317 ธรณีฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 
 (Geophysics) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302  ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค 
 หลักการและข้อจ ากัดของวิธีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ การ
ส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห การส ารวจด้านคลื่นไหว
สะเทือนแบบสะท้อนกลับ การส ารวจด้านไฟฟ้า การส ารวจด้านค่าโน้ม
ถ่วง การส ารวจด้านแม่เหล็ก การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานส ารวจ
พื้นท่ีก่อสร้าง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ถึงข้อจ ากัดของวิธีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
สามารถน าหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์และธรณีวิทยามาประยุกต์ใช้
ในแปลความหมายทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินได้ โดยตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
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 ปฏิบัติการประกอบด้วย การจ าแนกมวลหิน สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคชั่นส าหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดเอียงมวล
หิน การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การสอบแรงดึงหมุดยึดหิน และการ
ทดสอบเสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้วิธีสเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นและวิธี
ทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อจ าแนกมวลหินและวิเคราะห์เสถียรภาพ
ความลาดเอียงมวลหิน สามารถทดสอบและค านวณค่าคงท่ีในเกณฑ์
การวิบัติของรอยแตก สามารถทดสอบแรงดึงหมุดยึดหิน รู้และเข้าใจถึง
กลไกการวิบัติของความลาดเอียงโดยการทดสอบด้วยแบบจ าลองเชิง
กายภาพ  
 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 1(0-3-0) 
 (Underground Mining and Mine Design Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน หรือ
เรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการประกอบด้วย การจ าแนกมวลหิน การกระจาย
ตัวของความเค้นรอบการขุดเจาะ การทดสอบและตรวจวัดในภาคสนาม 
สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นส าหรับการวิเคราะห์การพังทลายท่ีถูก
ควบคุมโดยโครงสร้างในการขุดเจาะ และการตรวจวัดการทรุดตัวของ
พื้นผิว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถจ าแนกมวลหินจากแท่งตัวอย่างจากหลุม
เจาะ รู้เทคนิคและสามารถท าการตรวจวัดความเค้นในมวลหิน ใช้วิธีส
เตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นและวิธีทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อ
วิเคราะห์ เสถียรภาพของช่องเหมืองท่ีถูกควบคุมโดยธรณีวิทยา
โครงสร้างและทิศทางการขุดเจาะ สามารถค านวณองค์ประกอบการ
ทรุดตัวและประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม รู้และเข้าใจถึงกลไกการวิบัติของมวลหินรอบช่องเหมืองท่ี
ถูกควบคุมโดยธรณีวิทยาโครงสร้างโดยการทดสอบด้วยแบบจ าลองเชิง
กายภาพ  
 
538311  เขื่อนและอ่างเก็บน  า 4(4-0-8) 
 (Dam and Reservoir) 

วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 การส ารวจพื้นท่ี การเก็บข้อมูล และการออกแบบเขื่อน
และอ่างเก็บน้ า โดยเน้นท่ีเขื่อนดิน การค านวณการซึมผ่าน และการยก
ตัวของเขื่อน การวิเคราะห์เสถียรภาพของฐานรากและอาบัตเมนต์        
ทัศนศึกษาอย่างน้อย  1 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ในการส ารวจพื้นท่ีเชิงธรณีวิทยา การเก็บ
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมธรณี สามารถน าข้อมูลมาใช้ออกแบบเขื่อนและ
อ่างเก็บน้ าได้ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม รู้วิธีการวิ เคราะห์ เสถีรภาพฐานรากของเขื่ อนและ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
538312  การออกแบบฐานรากบนหิน 4(4-0-8) 
 (Design of Foundations on Rock) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 การน าหลักการทางกลศาสตร์หินมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและวิเคราะห์ฐานรากของโครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน ทัศน
ศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบฐานรากบน
หิน สามารถน าการประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์หินในการ
ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างทางวิศวกรรมของฐานรากในมวลหิน 
โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
538313  วิศวกรรมเหมืองแร่เบื องต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Mining Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค 
 วิธีและแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันส าหรับอุตสาหกรรม
เหมืองแร่บนดินและใต้ดิน ทัศนศึกษา  อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้วิธีและแนวปฏิบัติในการท าเหมืองแร่บนดินและ
เหมืองแร่ใต้ดิน สามารถน าความรู้ทางด้านธรณีเทคนิค กลศาสตร์หิน 
ธรณีวิทยาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและ
ประเมินเสถียรภาพของแหล่งแร่บนดินและใต้ดินโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538314  กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรโยธา 4(4-0-8) 
 (Rock Mechanics for Civil Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 ระบบการจ าแนกหินและมวลหิน การวิเคราะห์ความเค้น
และความเครียด เกณฑ์การแตก เสถียรภาพความลาดชันมวลหิน 
อุโมงค์ในหิน และฐานรากบนหิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้วิธีการจ าแนกหินและมวลหินเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมโยธา สามารถวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในมวล
หิน สามารถสร้างเกณฑ์การแตกจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ มี
ทักษะและความรู้ในการประเมินเสถียรภาพของความลาดชัน อุโมงค์ 
และฐานรากโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538315  กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรปิโตรเลียม 4(4-0-8) 
 (Rock Mechanics for Petroleum Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302 ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค 
 คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์พื้นฐานของหิน การ
จ าแนกมวลหิน การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การแตก 
ผลกระทบของความดันของไหล เสถียรภาพของหลุมเจาะ การท าไฮโดร
แฟลค การกักเก็บน้ ามันและก๊าซในโพรงหิน และกลศาสตร์การขุดเจาะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล
ศาสตร์ของหิน สามารถจ าแนกมวลหินและวิเคราะห์ความเค้น 
ความเครียดได้ สามารถพัฒนาเกณฑ์การแตกของหินได้ มีความรู้ในการ
ประเมินผลกระทบของความดันของของไหล และประเมินเสถียรภาพ

ของหลุมเจาะเพื่อน าทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
เศรษฐศาสตร์ 
 
538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร 4(4-0-8) 
 (Petroleum Technology for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 530211 
กลศาสตร์วัสดุ 1  
 ความรู้เบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมส าหรับ
วิศวกร ประกอบไปด้วย เครื่องมือ ระบบ    การติดตั้ง ปฏิบัติการ และ
หลักการต่าง ๆ เทคโนโลยีด้านปิโตรเลียมต่าง ๆ การส ารวจ การขุด
เจาะ การผลิต  การขนส่ง การตลาด และกระบวนทางเคมี ใน
อุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ปิ โตรเลียม โดยตระหนักถึ งคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
 
538317 ธรณีฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 
 (Geophysics) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ 538302  ปฏิบัติการธรณี
เทคนิค 
 หลักการและข้อจ ากัดของวิธีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ การ
ส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห การส ารวจด้านคลื่นไหว
สะเทือนแบบสะท้อนกลับ การส ารวจด้านไฟฟ้า การส ารวจด้านค่าโน้ม
ถ่วง การส ารวจด้านแม่เหล็ก การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานส ารวจ
พื้นท่ีก่อสร้าง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ถึงข้อจ ากัดของวิธีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
สามารถน าหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์และธรณีวิทยามาประยุกต์ใช้
ในแปลความหมายทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินได้ โดยตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
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538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์     1(0-3-0) 
 (Geophysics Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538317 ธรณีฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการประกอบด้วย การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ  การ
ส ารวจด้านไฟฟ้า การส ารวจด้านค่าโน้มถ่วง การส ารวจด้านแม่เหล็ก 
การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานส ารวจพื้นท่ีก่อสร้าง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นัก ศึกษาสามารถใช้ เครื่องมือส ารวจธรณี ฟิสิ กส์ ใน
ภาคสนามได้อย่างถูกต้อง เก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สามารถ
วางแผนการส ารวจธรณีฟิสิกส์ได้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการ
ส ารวจ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
538321 วิธีการศึกษาธรณีวิยาภาคสนาม     2(2-0-4) 
 (Geological Field Methods) 
วิชาบั งคับก่อน : 538203 ธรณี วิทยา และ  538204 ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา 
 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาในภาคสนาม การจ าแนกหินและ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาในภาคสนาม   การบรรยายและเก็บตัวอย่าง
หิน การวัดการวางตัวของชั้นหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยา และการ
บันทึกข้อมูลการส ารวจ การเขียนรายงานและสร้างแผนท่ีธรณีวิทยา  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นัก ศึกษาสามารถระบุ วัตถุ ประสงค์ของการส ารวจ
ธรณีวิทยาภาคสนาม  สามารถจ าแนกโครงสร้างทางธรณี  จดจ า
หลักการจ าแนก การบรรยายและวิธีการเก็บตัวอย่างหินได้ สามารถวาง
แผนการเก็บข้อมูลและใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ น า
ข้อมูลท่ีได้มาเขียนรายงานการและสร้างแผนท่ีธรณีวิทยาได้ 
 
538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน     4(4-0-8) 
 (Rock Salt Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 

 แนวคิดเรื่องการสะสมตัวของเกลือหิน  การจ าแนกแร่จาก
หินเกลือ เทคโทนิคของเกลือหิน และเกลือหินกับสิ่งแวดล้อม  ทัศน
ศึกษา 1 วัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดเร่ืองการสะสมตัวของ
เกลือหินและจ าแนกแร่เกลือหินได้ จดจ าลักษณะเฉพาะและการล าดับ
ช้ันของหินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้ น า
ความรู้ไปปรับใช้ในงานด้านเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อมได้ 
 
538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา 4(4-0-8) 
 (Paleontology for Geologic Investigation) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
 การก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจ าแนกซากดึก
ด าบรรพ์ สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของหิน เทคนิคการส ารวจ
ทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกด าบรรพ์ การล าดับชั้นหินและซากดึกด า
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
สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของหินและซากดึกด าบรรพ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ สามารถอธิบายถึงเทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกด า
บรรพ์ ระบุซากดึกด าบรรพ์ดัชนีของหินแต่ละยุคในประเทศไทยได้ 
 
538419  การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 4(4-0-8) 
 (Mine Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 
และ 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
 แนวคิดส าหรับการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ การ
เลือกเครื่องจักรกลหนัก การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การออกแบบในการ
ท าเหมืองแร่ การจัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณภาพและการซ่อม
บ ารุง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้แนวคิดส าหรับการวางแผนและออกแบบเหมือง
แร่ สามารถน าความรู้ทางด้านการออกแบบในการท าเหมืองแร่ การ
จัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณภาพและการซ่อมบ ารุงมาประยุกต์ใช้
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ในการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่บนดินและใต้ดินโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538420  เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน 4(4-0-8) 
 (Salt Mining Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 หลักการของระบบการท าเหมืองส าหรับชั้นแร่บางและหนา 
ข้อพิจารณาในการออกแบบโครงสร้างเหมือง การประเมินเสถียรภาพ 
การวิเคราะห์ความเค้น และการพัฒนาทางเข้าและช่องเหมือง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นัก ศึกษามีความรู้หลักการการท าเหมืองเกลือและ
กระบวนการผลิตเกลือโดยตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ
การท าเหมืองเกลือแบบสูบน้ าบาดาลเค็มกับเทคโนโลยีการละลายโพรง
เกลือ รู้หลักการการพัฒนาทางเข้าและช่องเหมือง สามารถวิเคราะห์
ความเค้นและประเมินเสถียรภาพส าหรับช่องเหมืองและสามารถสืบค้น
ข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การท าเหมืองเกลือ  
 
538421  การกักเก็บของเสียในชั นหิน 4(4-0-8) 
 (Waste Disposal in Rock) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 การวิเคราะห์และพิจารณาปัญหาทางเทคนิคของการกัก
เก็บของเสียในชั้นหินท้ังในรูปของแข็งและสารละลาย วิธีการส ารวจหา
แหล่งส าหรับกักเก็บของเสีย การวิเคราะห์การแพร่กระจายของของเสีย
ในชั้นหิน การออกแบบการควบคุมและการตรวจวัดระบบการกักเก็บ
ของเสีย กรณีศึกษาของแหล่งกักเก็บท่ีมีประสิทธิภาพและงานวิจัยใน
ปัจจุบัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนในการ
น าของเสียมาท้ิงในชั้นหิน สามารถส ารวจแหล่งกักเก็บของของเสีย มี
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบแหล่งกักเก็บของเสียในเชิง

วิศวกรรมธรณี โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 
538422  กลศาสตร์หินชั นสูง 4(3-3-9) 
 (Advanced Rock Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับกลศาสตร์หินและวิศวกรรมธรณี ท่ีมา การ
ประยุกต์ใช้ ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของทฤษฎี การวิเคราะห์ความเค้น 3 มิติ 
และ ความเครียดอินไฟไนต์ซิมอล ความเสียดทานของหิน ผลกระทบ
ของขนาด ผลกระทบตามกาลเวลา พฤติกรรมแบบสแตรนฮาร์เด็นน่ิง 
และสแตรนซ็อฟเท็นน่ิง กลไกการเกิดรอยแยกในหิน การวัดและการ
ตรวจวดัผลสภาพความเค้นและคุณสมบัติในภาคสนาม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับกลศาสตร์หินชั้นสูง สามารถ
พัฒนาสูตรและสมการท่ีเกี่ยวข้องกับความเค้นและความเครียดใน 3 มิติ 
สามารถสอบเทียบสูตรและสมการโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบ 
สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538423  กลศาสตร์หินเกลือ 4(4-0-8) 
 (Rock Salt Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 ทฤษฎีและแนวคิดในการอธิบายพฤติกรรมและคุณสมบัติ
ของเกลือหินและวัสดุ ท่ีมีผลกระทบท่ีขึ้นกับเวลา ทฤษฎีอีลาสโต
พลาสติก  วิสโคอีลาสติก วิสโคพลาสติก  พฤติกรรมการเคล่ือนไหล 
และการจ าลองด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การออกแบบและวิเคราะห์
โครงสร้างใต้ดินในหินเกลือ หรือโพแทซ (เช่น เหมืองใต้ดิน โพรงกักเก็บ
น้ าเกลือ โพรงกักเก็บ และท่ีท้ิงของเสีย)   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
คุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอื่นท่ีมีผลกระทบท่ีขึ้นกับเวลา 
สามารถจ าลองพฤติกรรมของเกลือหินด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดย
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538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์     1(0-3-0) 
 (Geophysics Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 538317 ธรณีฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการประกอบด้วย การส ารวจด้านคล่ืนไหวสะเทือน
แบบหักเห การส ารวจด้านคล่ืนไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ  การ
ส ารวจด้านไฟฟ้า การส ารวจด้านค่าโน้มถ่วง การส ารวจด้านแม่เหล็ก 
การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานส ารวจพื้นท่ีก่อสร้าง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นัก ศึกษาสามารถใช้ เครื่องมือส ารวจธรณี ฟิสิ กส์ ใน
ภาคสนามได้อย่างถูกต้อง เก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สามารถ
วางแผนการส ารวจธรณีฟิสิกส์ได้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการ
ส ารวจ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
538321 วิธีการศึกษาธรณีวิยาภาคสนาม     2(2-0-4) 
 (Geological Field Methods) 
วิชาบั งคับก่อน : 538203 ธรณี วิทยา และ  538204 ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา 
 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาในภาคสนาม การจ าแนกหินและ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาในภาคสนาม   การบรรยายและเก็บตัวอย่าง
หิน การวัดการวางตัวของชั้นหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยา และการ
บันทึกข้อมูลการส ารวจ การเขียนรายงานและสร้างแผนท่ีธรณีวิทยา  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นัก ศึกษาสามารถระบุ วัตถุ ประสงค์ของการส ารวจ
ธรณี วิทยาภาคสนาม  สามารถจ าแนกโครงสร้างทางธรณี  จดจ า
หลักการจ าแนก การบรรยายและวิธีการเก็บตัวอย่างหินได้ สามารถวาง
แผนการเก็บข้อมูลและใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ น า
ข้อมูลท่ีได้มาเขียนรายงานการและสร้างแผนท่ีธรณีวิทยาได้ 
 
538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน     4(4-0-8) 
 (Rock Salt Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 

 แนวคิดเรื่องการสะสมตัวของเกลือหิน  การจ าแนกแร่จาก
หินเกลือ เทคโทนิคของเกลือหิน และเกลือหินกับสิ่งแวดล้อม  ทัศน
ศึกษา 1 วัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดเรื่องการสะสมตัวของ
เกลือหินและจ าแนกแร่เกลือหินได้ จดจ าลักษณะเฉพาะและการล าดับ
ช้ันของหินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้ น า
ความรู้ไปปรับใช้ในงานด้านเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อมได้ 
 
538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา 4(4-0-8) 
 (Paleontology for Geologic Investigation) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
 การก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจ าแนกซากดึก
ด าบรรพ์ สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของหิน เทคนิคการส ารวจ
ทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกด าบรรพ์ การล าดับชั้นหินและซากดึกด า
บรรพ์ดัชนีในประเทศไทย  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นั ก ศึ ก ษ าส าม ารถ จ าแ น ก ซ าก ดึ ก ด าบ ร ร พ์  ร ะ บุ
สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของหินและซากดึกด าบรรพ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ สามารถอธิบายถึงเทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกด า
บรรพ์ ระบุซากดึกด าบรรพ์ดัชนีของหินแต่ละยุคในประเทศไทยได้ 
 
538419  การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 4(4-0-8) 
 (Mine Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 
และ 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
 แนวคิดส าหรับการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ การ
เลือกเครื่องจักรกลหนัก การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การออกแบบในการ
ท าเหมืองแร่ การจัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณภาพและการซ่อม
บ ารุง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้แนวคิดส าหรับการวางแผนและออกแบบเหมือง
แร่ สามารถน าความรู้ทางด้านการออกแบบในการท าเหมืองแร่ การ
จัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณภาพและการซ่อมบ ารุงมาประยุกต์ใช้
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ในการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่บนดินและใต้ดินโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538420  เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน 4(4-0-8) 
 (Salt Mining Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 หลักการของระบบการท าเหมืองส าหรับชั้นแร่บางและหนา 
ข้อพิจารณาในการออกแบบโครงสร้างเหมือง การประเมินเสถียรภาพ 
การวิเคราะห์ความเค้น และการพัฒนาทางเข้าและช่องเหมือง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นัก ศึกษามีความรู้หลักการการท าเหมืองเกลือและ
กระบวนการผลิตเกลือโดยตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ
การท าเหมืองเกลือแบบสูบน้ าบาดาลเค็มกับเทคโนโลยีการละลายโพรง
เกลือ รู้หลักการการพัฒนาทางเข้าและช่องเหมือง สามารถวิเคราะห์
ความเค้นและประเมินเสถียรภาพส าหรับช่องเหมืองและสามารถสืบค้น
ข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การท าเหมืองเกลือ  
 
538421  การกักเก็บของเสียในชั นหิน 4(4-0-8) 
 (Waste Disposal in Rock) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 การวิเคราะห์และพิจารณาปัญหาทางเทคนิคของการกัก
เก็บของเสียในชั้นหินท้ังในรูปของแข็งและสารละลาย วิธีการส ารวจหา
แหล่งส าหรับกักเก็บของเสีย การวิเคราะห์การแพร่กระจายของของเสีย
ในชั้นหิน การออกแบบการควบคุมและการตรวจวัดระบบการกักเก็บ
ของเสีย กรณีศึกษาของแหล่งกักเก็บท่ีมีประสิทธิภาพและงานวิจัยใน
ปัจจุบัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนในการ
น าของเสียมาท้ิงในชั้นหิน สามารถส ารวจแหล่งกักเก็บของของเสีย มี
ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบแหล่งกักเก็บของเสียในเชิง

วิศวกรรมธรณี โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 
538422  กลศาสตร์หินชั นสูง 4(3-3-9) 
 (Advanced Rock Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับกลศาสตร์หินและวิศวกรรมธรณี ท่ีมา การ
ประยุกต์ใช้ ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของทฤษฎี การวิเคราะห์ความเค้น 3 มิติ 
และ ความเครียดอินไฟไนต์ซิมอล ความเสียดทานของหิน ผลกระทบ
ของขนาด ผลกระทบตามกาลเวลา พฤติกรรมแบบสแตรนฮาร์เด็นน่ิง 
และสแตรนซ็อฟเท็นน่ิง กลไกการเกิดรอยแยกในหิน การวัดและการ
ตรวจวัดผลสภาพความเค้นและคุณสมบัติในภาคสนาม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับกลศาสตร์หินชั้นสูง สามารถ
พัฒนาสูตรและสมการท่ีเกี่ยวข้องกับความเค้นและความเครียดใน 3 มิติ 
สามารถสอบเทียบสูตรและสมการโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบ 
สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538423  กลศาสตร์หินเกลือ 4(4-0-8) 
 (Rock Salt Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ 538320 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์หิน 
 ทฤษฎีและแนวคิดในการอธิบายพฤติกรรมและคุณสมบัติ
ของเกลือหินและวัสดุ ท่ีมีผลกระทบท่ีขึ้นกับเวลา ทฤษฎีอีลาสโต
พลาสติก  วิสโคอีลาสติก วิสโคพลาสติก  พฤติกรรมการเคลื่อนไหล 
และการจ าลองด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การออกแบบและวิเคราะห์
โครงสร้างใต้ดินในหินเกลือ หรือโพแทซ (เช่น เหมืองใต้ดิน โพรงกักเก็บ
น้ าเกลือ โพรงกักเก็บ และท่ีท้ิงของเสีย)   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
คุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอื่นท่ีมีผลกระทบท่ีขึ้นกับเวลา 
สามารถจ าลองพฤติกรรมของเกลือหินด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดย
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อาศัยข้อมูลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อน ามาใช้ออกแบบและ
วิเคราะห์โครงสร้างของเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538424  ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 3 หน่วยกิต 
 (Special Problem I) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถน าความรู้ด้าน
ธรณีวิทยา ธรณี เทคนิค กลศาสตร์หินและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถ
สรุปผลและอภิปราย และน าเสนอผลการศึกษาได้ 
 
538425  ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 3 หน่วยกิต 
 (Special Problem II) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถน าความรู้ด้าน
ธรณีวิทยา ธรณี เทคนิค กลศาสตร์หินและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถ
สรุปผลและอภิปราย และน าเสนอผลการศึกษาได้ 
 
538426  หัวข้อศึกษาชั นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 1 3 หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Geological Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมธรณี 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถน าความรู้ด้าน
ธรณี วิทยา ธรณี เทคนิค กลศาสต ร์หินและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจและพัฒนาการใหม่ๆ ด้าน
วิศวกรรมธรณี โดยตระหนักถึ งคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปผลและอภิปราย น าเสนอผล
การศึกษาได้ และส่งรายงานผลการศึกษา 
 
538427  หัวข้อศึกษาชั นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2 3 หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Geological Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถน าความรู้ด้าน
ธรณี วิทยา ธรณี เทคนิค กลศาสตร์หินและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจและพัฒนาการใหม่ๆ ด้าน
วิศวกรรมธรณี โดยตระหนักถึ งคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปผลและอภิปราย น าเสนอผล
การศึกษาได้ และส่งรายงานผลการศึกษา 
 
538428  โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1 3 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Senior Project I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาเฉพาะทางในงานวิศวกรรมธรณี  การส่งเสริมให้
มีแนวคิดใหม่ๆ การศึกษางานท่ีเกี่ยวข้อง  การออกแบบเครื่องมือ
ทดลอง หรือออกแบบโปรแกรมเพ่ือใช้เฉพาะงาน การวางแผน การ
ท างาน การประเมินค่าใช้จ่าย  และการก าหนดกรอบเวลาท างาน  และ
การน าเสนอโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการส่งเสริมให้มี
แนวคิดใหม่ๆ การศึกษางานท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถวางแผนและ
เตรียมการน าเสนอโครงการได้ 
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538429  โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2 3 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Senior Project II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นโครงการศึกษาต่อเน่ือง จากวิชาโครงการศึกษา
วิศวกรรมธรณี 1 การจัดหาข้อมูล เครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง 
การด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลอง การเขียนรายงาน และการ
น าเสนอผลงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการการจัดหาข้อมูล 
เครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง  นักศึกษาสามารถการด าเนิน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยและการน าเสนอโครงการได้ 
 
538430 ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล 4(4-0-8) 
 (Coastal Geology) 
วิชาบั งคับก่อน : 538203 ธรณี วิทยา และ  538204 ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา 
 ภูมิสัณ ฐานและสภาพแวดล้อมบริ เวณชายฝั่ งทะเล  
ตะกอนและหิน ท่ีสะสมตามแนวชายฝั่ งทะเล การเปลี่ยน แปลง
ระดับน้ าทะเล  อิทธิพลจากคลื่น พายุ และสภาพภูมิอากาศ  การกร่อน
ของแนวชายฝั่ง และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาจดจ าภูมิสัณฐานบริเวณชายฝั่ง และอธิบาย
กระบวนการสะสมตัวของตะกอนและหินได้ อภิปรายถึงปัจจัยท่ีท าให้
เกิดการกร่อนของชายฝั่งได้ 
 
538431 ธรณีวิทยาถ่านหิน 4(4-0-8) 
 (Coal Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
 การทับถมของถ่านหิน อายุและการปรากฏของถ่านหิน 
การจ าแนก การเก็บตัวอย่างและการส ารวจถ่านหิน อุทกธรณีวิทยาของ
ถ่านหิน การท าเหมืองถ่านหินและสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาอธิบายกระบวนการทับถมของถ่านหิน บอก
คุณสมบัติและจ าแนกถ่านหินชนิดต่าง ๆ ได้ ระบุเทคนิคการส ารวจและ
เก็บตัวอย่างถ่านหิน อธิบายสภาพอุทกวิทยาของแหล่งถ่านหิน สามารถ

ระบุแหล่งถ่านหินในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถ
อภิปรายเรื่องผลกระทบส่ิงแวดล้อมกับการท าเหมืองถ่านหิน 
 
538432 การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัติการ 4(4-0-8) 
 (Petroleum Drilling Practices) 
วิชาบังคับก่อน : 538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร 
 การวางแผนและออกแบบหลุมเจาะเบื้องต้น แผนและ
กิจกรรมการการขุดเจาะ สภาพแวดล้อมบนแท่นขุดเจาะท่ีปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ปัจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือบนแท่นขุดเจาะ การเจาะหลุม
เอียงและการเจาะหลุมแนวราบ ของเหลวในการขุดเจาะ ท่อกรุ การอัด
ซีเมนต์ ปัญหาของหลุมเจาะ การประเมินหลุมเจาะ การเตรียมหลุม
เจาะเพื่อการผลิต และภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะที่ซับซ้อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้การวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุม
เจาะเบื้องต้น นักศึกษาสามารถฝึกฝนกิจกรรมการขุดเจาะปิโตรเลียม
เชิงปฏิบัติการได้ 
 
538434  การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณี 2(2-0-4) 
 (Report Writing for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค 
 เทคนิคการเขียนส าหรับวิศวกรธรณี รายงานปฏิบัติการ 
รายงานการส ารวจ การเขียนข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า 
การสร้างตารางและภาพกราฟฟิค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถระบุเทคนิคการเขียนและสามารถเขียน
รายงานปฏิบัติการ รายงานการส ารวจ การเขียนข้อเสนอโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า และให้ความส าคัญกับการเขียนรายงานอย่าง
ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ 
 
538435  เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี  2(2-0-4) 
 (Technical Presentation for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค 
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อาศัยข้อมูลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อน ามาใช้ออกแบบและ
วิเคราะห์โครงสร้างของเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
 
538424  ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 3 หน่วยกิต 
 (Special Problem I) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถน าความรู้ด้าน
ธรณี วิทยา ธรณี เทคนิค กลศาสตร์หินและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถ
สรุปผลและอภิปราย และน าเสนอผลการศึกษาได้ 
 
538425  ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 3 หน่วยกิต 
 (Special Problem II) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถน าความรู้ด้าน
ธรณี วิทยา ธรณี เทคนิค กลศาสตร์หินและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถ
สรุปผลและอภิปราย และน าเสนอผลการศึกษาได้ 
 
538426  หัวข้อศึกษาชั นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 1 3 หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Geological Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมธรณี 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถน าความรู้ด้าน
ธรณีวิทยา ธรณี เทคนิค กลศาสตร์หินและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจและพัฒนาการใหม่ๆ ด้าน
วิศวกรรมธรณี โดยตระหนักถึ งคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปผลและอภิปราย น าเสนอผล
การศึกษาได้ และส่งรายงานผลการศึกษา 
 
538427  หัวข้อศึกษาชั นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2 3 หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Geological Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ ใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรมธรณี สามารถน าความรู้ด้าน
ธรณีวิทยา ธรณี เทคนิค กลศาสตร์หินและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจและพัฒนาการใหม่ๆ ด้าน
วิศวกรรมธรณี โดยตระหนักถึ งคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปผลและอภิปราย น าเสนอผล
การศึกษาได้ และส่งรายงานผลการศึกษา 
 
538428  โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1 3 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Senior Project I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาเฉพาะทางในงานวิศวกรรมธรณี  การส่งเสริมให้
มีแนวคิดใหม่ๆ การศึกษางานท่ีเกี่ยวข้อง  การออกแบบเครื่องมือ
ทดลอง หรือออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะงาน การวางแผน การ
ท างาน การประเมินค่าใช้จ่าย  และการก าหนดกรอบเวลาท างาน  และ
การน าเสนอโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการส่งเสริมให้มี
แนวคิดใหม่ๆ การศึกษางานท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถวางแผนและ
เตรียมการน าเสนอโครงการได้ 
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538429  โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2 3 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Senior Project II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นโครงการศึกษาต่อเน่ือง จากวิชาโครงการศึกษา
วิศวกรรมธรณี 1 การจัดหาข้อมูล เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การทดลอง 
การด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลอง การเขียนรายงาน และการ
น าเสนอผลงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการการจัดหาข้อมูล 
เครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง  นักศึกษาสามารถการด าเนิน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยและการน าเสนอโครงการได้ 
 
538430 ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล 4(4-0-8) 
 (Coastal Geology) 
วิชาบั งคับก่อน : 538203 ธรณี วิทยา และ  538204 ปฏิบัติการ
ธรณีวิทยา 
 ภูมิสัณ ฐานและสภาพแวดล้อมบริ เวณชายฝั่ งทะเล  
ตะกอนและหิน ท่ีสะสมตามแนวชายฝั่ งทะเล การเป ล่ียน แปลง
ระดับน้ าทะเล  อิทธิพลจากคลื่น พายุ และสภาพภูมิอากาศ  การกร่อน
ของแนวชายฝั่ง และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาจดจ าภูมิสัณฐานบริเวณชายฝั่ง และอธิบาย
กระบวนการสะสมตัวของตะกอนและหินได้ อภิปรายถึงปัจจัยท่ีท าให้
เกิดการกร่อนของชายฝั่งได้ 
 
538431 ธรณีวิทยาถ่านหิน 4(4-0-8) 
 (Coal Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
 การทับถมของถ่านหิน อายุและการปรากฏของถ่านหิน 
การจ าแนก การเก็บตัวอย่างและการส ารวจถ่านหิน อุทกธรณีวิทยาของ
ถ่านหิน การท าเหมืองถ่านหินและสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาอธิบายกระบวนการทับถมของถ่านหิน บอก
คุณสมบัติและจ าแนกถ่านหินชนิดต่าง ๆ ได้ ระบุเทคนิคการส ารวจและ
เก็บตัวอย่างถ่านหิน อธิบายสภาพอุทกวิทยาของแหล่งถ่านหิน สามารถ

ระบุแหล่งถ่านหินในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถ
อภิปรายเรื่องผลกระทบส่ิงแวดล้อมกับการท าเหมืองถ่านหิน 
 
538432 การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัติการ 4(4-0-8) 
 (Petroleum Drilling Practices) 
วิชาบังคับก่อน : 538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร 
 การวางแผนและออกแบบหลุมเจาะเบื้องต้น แผนและ
กิจกรรมการการขุดเจาะ สภาพแวดล้อมบนแท่นขุดเจาะท่ีปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ปัจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือบนแท่นขุดเจาะ การเจาะหลุม
เอียงและการเจาะหลุมแนวราบ ของเหลวในการขุดเจาะ ท่อกรุ การอัด
ซีเมนต์ ปัญหาของหลุมเจาะ การประเมินหลุมเจาะ การเตรียมหลุม
เจาะเพื่อการผลิต และภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะที่ซับซ้อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษารู้การวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุม
เจาะเบื้องต้น นักศึกษาสามารถฝึกฝนกิจกรรมการขุดเจาะปิโตรเลียม
เชิงปฏิบัติการได้ 
 
538434  การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณี 2(2-0-4) 
 (Report Writing for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค 
 เทคนิคการเขียนส าหรับวิศวกรธรณี รายงานปฏิบัติการ 
รายงานการส ารวจ การเขียนข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า 
การสร้างตารางและภาพกราฟฟิค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถระบุเทคนิคการเขียนและสามารถเขียน
รายงานปฏิบัติการ รายงานการส ารวจ การเขียนข้อเสนอโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า และให้ความส าคัญกับการเขียนรายงานอย่าง
ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ 
 
538435  เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี  2(2-0-4) 
 (Technical Presentation for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค 
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 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี รูปแบบการ
น าเสนอ การเลือกหัวข้อและกรอบความคิด การเตรียมสื่อการน าเสนอ 
การน าเสนอแบบปากเปล่า การตั้งค าถาม-ตอบค าถาม การอภิปรายกลุ่ม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถระบุเทคนิคการน าเสนอ สามารถเลือก
หัวข้อและก าหนดรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมในแต่ละครั้ง สามารถ
เตรียมสื่อการน าเสนอท่ีน่าสนใจ สามารถน าเสนอปากเปล่า และเป็น
ผู้น าการอภิปรายกลุ่มได้ 
 
538495 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นัก ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ย วกับ  หลักการ แนวคิด 

กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการน าเสนองาน และการ
เขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัว
สู่สังคมการท างาน  

 
 

538496 สหกิจศึกษา 1 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
538497 สหกิจศึกษา 2 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 538491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
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ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
538498 สหกิจศึกษา 3 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วชิาบังคับก่อน : 538492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรม
 ไปใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ระบุและวิเคราะห์ปัญหา 
 และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถ
 น าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการลงทุน 
2. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
 ท างานท่ีต้องการได้ 
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
4. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์
 ท่ีเปลี่ยนแปลง 
5. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
6. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
7. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
9. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
538499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณี 9  หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมธรณี โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมธรณี โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมธรณีมา
ประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
539203  อิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 
 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน  วงจรเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  การวิเคราะห์วงจรไบโพลา
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 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี รูปแบบการ
น าเสนอ การเลือกหัวข้อและกรอบความคิด การเตรียมสื่อการน าเสนอ 
การน าเสนอแบบปากเปล่า การตั้งค าถาม-ตอบค าถาม การอภิปรายกลุ่ม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถระบุเทคนิคการน าเสนอ สามารถเลือก
หัวข้อและก าหนดรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมในแต่ละครั้ง สามารถ
เตรียมส่ือการน าเสนอท่ีน่าสนใจ สามารถน าเสนอปากเปล่า และเป็น
ผู้น าการอภิปรายกลุ่มได้ 
 
538495 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. นัก ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ย วกับ  หลักการ แนวคิด 

กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และการ
เขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัว
สู่สังคมการท างาน  

 
 

538496 สหกิจศึกษา 1 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
538497 สหกิจศึกษา 2 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 538491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
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ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเคร่ืองมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
538498 สหกิจศึกษา 3 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 538492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรม
 ไปใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ระบุและวิเคราะห์ปัญหา 
 และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถ
 น าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการลงทุน 
2. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
 ท างานท่ีต้องการได้ 
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
4. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์
 ท่ีเปลี่ยนแปลง 
5. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
6. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี
 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
7. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
9. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
538499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณี 9  หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมธรณี โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมธรณี โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมธรณีมา
ประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
539203  อิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 
 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน  วงจรเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  การวิเคราะห์วงจรไบโพลา
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ทรานซิสเตอร์  เฟทและออปแอมป์  วงจรจ่ายก าลัง  วงจรป้อนกลับ
เบื้องต้น ออสซิลเลเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเบื้องต้น  
 
539204  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 (Electronic Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 539203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ วงจรพื้นฐาน 
วงจรจ่ายก าลัง ออสซิลเลเตอร์ เป็นต้น 
 
539205  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Electronic Circuit Design) 
วิชาบังคับก่อน : 539203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 การออกแบบวงจรอิ เล็กทรอนิกส์แบบแอนาลอก  การ
เชื่อมต่อทางแสง  การใช้งานทรานซิสเตอร์ส าหรับวงจรฮิสเตอร์รีซิส  
การพิจารณาเสถียรภาพของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท้ังทางไฟฟ้าและทาง
อุณหภูมิ  การจ าลองการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  การออกแบบและการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ 
 
539206  ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Microprocessor and Applications)  
วิชาบังคับก่อน : 423207 การออกแบบทางดิจิตอลหรือ 
   523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ส่วนประกอบของ
ระบบ หน่วยความจ า การรับข้อมูลเข้าและส่งออก การเช่ือมต่อ การ
ขัดจังหวะ  ชุดค าสั่ง  การโปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน 
 
539301  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1(0-3-0) 
 (Microprocessor Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ 
เช่น การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ชุดค าสั่ง การรับข้อมูลเข้าและ
ส่งออก ตัวจับเวลา ตัวนับ การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน การ
ขัดจังหวะ การประยุกต์ใช้งาน 
 
 

539302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Electronic Materials) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุไดอิเล็กตริก 
ฉนวน วัสดุตัวน าไฟฟ้า วัสดุสารกึ่งตัวน า วัสดุแม่เหล็ก สภาพความไม่
เป็นเชิงเส้นของวัสดุสารกึ่งตัวน า การปลูกผลึก การโด๊ปรอยต่อพี -เอ็น
และการไบแอส ไบโพลาทรานซิสเตอร์  ไทรีสเตอร์ ไดโอดชนิดต่าง ๆ  
 
539303 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ 4(4-0-8) 
 (R.F. Circuit Design) 
วิชาบังคับก่อน : 527301 หลักการสื่อสาร 
 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ  เช่น วงจรขยาย วงจรกรอง
ความถี่ วงจรก าเนิดความถี่ วงจรเฟสล็อกลูป วงจรมอดูเลตสัญญาณ 
การวัดทดสอบวงจรย่านความถี่วิทยุ นักศึกษาจะได้ท าโครงงานท่ี
เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีได้เรียน เช่น ออกแบบและสร้างวงจรขยายความถี่วิทยุ 
วงจรก าเนิดความถี่วิทยุ ฯลฯ 
 
539304 อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Microelectronic Devices and Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม ทรานซิสเตอร์มอสฟิลด์เอฟเฟค์ 
ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ ซีมอส วงจรดิจิทัลลอจิกซีมอส วงจรขยาย
สัญญาณโดยใช้ทรานซิสเตอร์มอสฟิลด์เอฟเฟค์และทรานซิสเตอร์
ไบโพลาร์ ซอฟต์แวร์ส าหรับจ าลองการท างานของอุปกรณ์และวงจร 
และระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค 
 
539305 ระบบสมองกลฝังตัว   4(4-0-8) 
 (Embedded systems)  
วิชาบังคับก่อน : 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 
 เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น ภาพรวมของการ
พัฒนาระบบ การจัดโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว ภาษาวีเอชดีแอล เครื่องมือการ
พัฒนาระบบ โครงสร้างเอฟพีจีเอ การออกแบบวงจรบนเอฟพีจีเอ การ

633 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

เขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวบนเอฟพีจีเอและการประยุกต์ 
ระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง 
 
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า  4(4-0-8) 
 (Electro-Mechanical Energy Conversion) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า 
 แม่เหล็ก  วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานทางกล
ไฟฟ้าโครงสร้างและลักษณะสมบัติของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
ปฏิกริยาอาร์เมจอร์ การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง  โครงสร้างและ
ลักษณะสมบัติของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  การขนานเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์เหน่ียวน าชนิด 3 เฟส  สนามแม่เหล็ก
หมุน  การเกิดแรงบิด  วงจรสมมูลและการทดสอบมอเตอร์เหน่ียวน า
ชนิด 3 เฟส  โครงสร้างและลักษณะสมบัติของมอเตอร์แบบซิงโครนัส  
ผลของการปรับกระแสสนามของมอเตอร์แบบซิงโครนัส มอเตอร์
เหน่ียวน าเฟสเดียว  วิธีการเริ่มเดินเครื่องและการใช้งานของมอเตอร์
เหน่ียวน าเฟสเดียว หม้อแปลงและโครงสร้างหม้อแปลง วงจรสมมูล
และลักษณะสมบัติของหม้อแปลง  การต่อหม้อแปลงต่างๆ 
 
539307  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 4(4-0-8) 
 (Power Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์ 
 ศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
ไดโอดก าลัง SCR GTO ทรานซิสเตอร์ก าลังชนิดไบโพลาร์ มอสเฟต 
IGBT หม้อแปลงแกนเหล็ก แกนเฟอร์ไรท์ วงจรขยายก าลังแบบต่างๆ 
วงจรควบคุมก าลังแบบเรคติไฟร์ คอนเวิร์ทเตอร์ อินเวิร์ทเตอร์ สัญญาณ
รบกวนและการป้องกัน การระบายความร้อน 
 
539308 วงจรไมโครเวฟ 4(4-0-8) 
 (Microwave Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีวงจร
ไมโครเวฟ เอส-พารามิเตอร์ การแมตช์อิมพีแดนซ์ สายส่งสัญญาณและ
ท่อน าคลื่นส าหรับไมโครเวฟ การวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟ การวัดคลื่น
ไมโครเวฟและการออกแบบระบบสื่อสารย่านไมโครเวฟ 

539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์ 4(4-0-8) 
 (Sensor Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์ 
 พื้นฐานเบื้องต้นของเซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวน า  เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวน า เซ็นเซอร์เชิงกล เซ็นเซอร์แม่เหล็ก  เซ็นเซอร์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เซ็นเซอร์ความร้อน เซ็นเซอร์เคมี เซ็นเซอร์ชีวภาพ 
เซ็นเซอร์แบบวงจรรวม การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับระบบและการ
ประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม 
 
539310 โฟตอนนิกส ์ 4(4-0-8) 
 (Photonics) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 คุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต คุณสมบัติของแสงเชิงคลื่น
และโฟตอน การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซซ่ัน การเกิดภาพ 
เส้นใยน าแสง ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ โฟตอนดีเท็คเตอร์ และตัวอย่าง
การท างานของระบบเชิงแสง เช่น กล้องถ่ายรูป สแกนเนอร์ และ
เซ็นเซอร์เชิงแสงเป็นต้น 
 
539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั นสูง 1 1(0-3-0) 
 (Advanced Electronic Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาการมอดูเลตท้ังแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล  การใช้
เครื่อ งมือวัดขั้ นสู ง ท้ั งในรูปแบบของเวลา  ความถี่   และเอส -
พารามิเตอร์  การวัดสัญญาณของวงจรสื่อสารไร้สายย่านไมโครเวฟ  
การใช้งาน ทรานดิวเซอร์ชนิดต่าง ๆ ในระบบควบคุม 
 
539403 ปฎิบัติการโฟตอนนิกส์ 1(0-3-0) 
 (PhotonicsLaboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 539310โฟตอนนิกส์ หรือ  
     539652ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและวิทยาการ 
 การเกิดภาพหรือ เรียนควบคู่กัน 
 ปฎิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับแสงเชิงเรขาคณิตและแสงเชิงคลื่น 
การเกิดภาพ การน าแสงในเส้นใยน าแสง คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ การ
แทรกสอดของแสง ตัวอย่างของระบบเชิงแสง และอุปกรณ์ท่ีเกียวข้อง
โพลาไรเซซ่ันของแสง 
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ทรานซิสเตอร์  เฟทและออปแอมป์  วงจรจ่ายก าลัง  วงจรป้อนกลับ
เบื้องต้น ออสซิลเลเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเบื้องต้น  
 
539204  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 (Electronic Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 539203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ วงจรพื้นฐาน 
วงจรจ่ายก าลัง ออสซิลเลเตอร์ เป็นต้น 
 
539205  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Electronic Circuit Design) 
วิชาบังคับก่อน : 539203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 การออกแบบวงจรอิ เล็กทรอนิกส์แบบแอนาลอก  การ
เชื่อมต่อทางแสง  การใช้งานทรานซิสเตอร์ส าหรับวงจรฮิสเตอร์รีซิส  
การพิจารณาเสถียรภาพของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท้ังทางไฟฟ้าและทาง
อุณหภูมิ  การจ าลองการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  การออกแบบและการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ 
 
539206  ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 4(4-0-8) 
 (Microprocessor and Applications)  
วิชาบังคับก่อน : 423207 การออกแบบทางดิจิตอลหรือ 
   523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ส่วนประกอบของ
ระบบ หน่วยความจ า การรับข้อมูลเข้าและส่งออก การเชื่อมต่อ การ
ขัดจังหวะ  ชุดค าสั่ง  การโปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน 
 
539301  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1(0-3-0) 
 (Microprocessor Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ 
เช่น การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ชุดค าสั่ง การรับข้อมูลเข้าและ
ส่งออก ตัวจับเวลา ตัวนับ การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน การ
ขัดจังหวะ การประยุกต์ใช้งาน 
 
 

539302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Electronic Materials) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุไดอิเล็กตริก 
ฉนวน วัสดุตัวน าไฟฟ้า วัสดุสารก่ึงตัวน า วัสดุแม่เหล็ก สภาพความไม่
เป็นเชิงเส้นของวัสดุสารกึ่งตัวน า การปลูกผลึก การโด๊ปรอยต่อพี -เอ็น
และการไบแอส ไบโพลาทรานซิสเตอร์  ไทรีสเตอร์ ไดโอดชนิดต่าง ๆ  
 
539303 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ 4(4-0-8) 
 (R.F. Circuit Design) 
วิชาบังคับก่อน : 527301 หลักการสื่อสาร 
 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ  เช่น วงจรขยาย วงจรกรอง
ความถี่ วงจรก าเนิดความถี่ วงจรเฟสล็อกลูป วงจรมอดูเลตสัญญาณ 
การวัดทดสอบวงจรย่านความถี่วิทยุ นักศึกษาจะได้ท าโครงงานท่ี
เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีได้เรียน เช่น ออกแบบและสร้างวงจรขยายความถี่วิทยุ 
วงจรก าเนิดความถี่วิทยุ ฯลฯ 
 
539304 อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Microelectronic Devices and Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม ทรานซิสเตอร์มอสฟิลด์เอฟเฟค์ 
ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ ซีมอส วงจรดิจิทัลลอจิกซีมอส วงจรขยาย
สัญญาณโดยใช้ทรานซิสเตอร์มอสฟิลด์เอฟเฟค์และทรานซิสเตอร์
ไบโพลาร์ ซอฟต์แวร์ส าหรับจ าลองการท างานของอุปกรณ์และวงจร 
และระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค 
 
539305 ระบบสมองกลฝังตัว   4(4-0-8) 
 (Embedded systems)  
วิชาบังคับก่อน : 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 
 เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น ภาพรวมของการ
พัฒนาระบบ การจัดโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว ภาษาวีเอชดีแอล เครื่องมือการ
พัฒนาระบบ โครงสร้างเอฟพีจีเอ การออกแบบวงจรบนเอฟพีจีเอ การ
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เขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวบนเอฟพีจีเอและการประยุกต์ 
ระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง 
 
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า  4(4-0-8) 
 (Electro-Mechanical Energy Conversion) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า 
 แม่เหล็ก  วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานทางกล
ไฟฟ้าโครงสร้างและลักษณะสมบัติของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
ปฏิกริยาอาร์เมจอร์ การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง  โครงสร้างและ
ลักษณะสมบัติของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  การขนานเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์เหน่ียวน าชนิด 3 เฟส  สนามแม่เหล็ก
หมุน  การเกิดแรงบิด  วงจรสมมูลและการทดสอบมอเตอร์เหน่ียวน า
ชนิด 3 เฟส  โครงสร้างและลักษณะสมบัติของมอเตอร์แบบซิงโครนัส  
ผลของการปรับกระแสสนามของมอเตอร์แบบซิงโครนัส มอเตอร์
เหน่ียวน าเฟสเดียว  วิธีการเริ่มเดินเคร่ืองและการใช้งานของมอเตอร์
เหน่ียวน าเฟสเดียว หม้อแปลงและโครงสร้างหม้อแปลง วงจรสมมูล
และลักษณะสมบัติของหม้อแปลง  การต่อหม้อแปลงต่างๆ 
 
539307  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 4(4-0-8) 
 (Power Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์ 
 ศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
ไดโอดก าลัง SCR GTO ทรานซิสเตอร์ก าลังชนิดไบโพลาร์ มอสเฟต 
IGBT หม้อแปลงแกนเหล็ก แกนเฟอร์ไรท์ วงจรขยายก าลังแบบต่างๆ 
วงจรควบคุมก าลังแบบเรคติไฟร์ คอนเวิร์ทเตอร์ อินเวิร์ทเตอร์ สัญญาณ
รบกวนและการป้องกัน การระบายความร้อน 
 
539308 วงจรไมโครเวฟ 4(4-0-8) 
 (Microwave Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีวงจร
ไมโครเวฟ เอส-พารามิเตอร์ การแมตช์อิมพีแดนซ์ สายส่งสัญญาณและ
ท่อน าคลื่นส าหรับไมโครเวฟ การวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟ การวัดคล่ืน
ไมโครเวฟและการออกแบบระบบสื่อสารย่านไมโครเวฟ 

539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์ 4(4-0-8) 
 (Sensor Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์ 
 พื้นฐานเบื้องต้นของเซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวน า  เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวน า เซ็นเซอร์เชิงกล เซ็นเซอร์แม่เหล็ก  เซ็นเซอร์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เซ็นเซอร์ความร้อน เซ็นเซอร์เคมี เซ็นเซอร์ชีวภาพ 
เซ็นเซอร์แบบวงจรรวม การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับระบบและการ
ประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม 
 
539310 โฟตอนนิกส ์ 4(4-0-8) 
 (Photonics) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 คุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต คุณสมบัติของแสงเชิงคลื่น
และโฟตอน การแทรกสอด การเล้ียวเบน โพลาไรเซซ่ัน การเกิดภาพ 
เส้นใยน าแสง ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ โฟตอนดีเท็คเตอร์ และตัวอย่าง
การท างานของระบบเชิงแสง เช่น กล้องถ่ายรูป สแกนเนอร์ และ
เซ็นเซอร์เชิงแสงเป็นต้น 
 
539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั นสูง 1 1(0-3-0) 
 (Advanced Electronic Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาการมอดูเลตท้ังแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล  การใช้
เครื่อ งมือวัดขั้ นสู ง ท้ั งในรูปแบบของเวลา  ความถี่   และเอส -
พารามิเตอร์  การวัดสัญญาณของวงจรส่ือสารไร้สายย่านไมโครเวฟ  
การใช้งาน ทรานดิวเซอร์ชนิดต่าง ๆ ในระบบควบคุม 
 
539403 ปฎิบัติการโฟตอนนิกส์ 1(0-3-0) 
 (PhotonicsLaboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 539310โฟตอนนิกส์ หรือ  
     539652ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและวิทยาการ 
 การเกิดภาพหรือ เรียนควบคู่กัน 
 ปฎิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับแสงเชิงเรขาคณิตและแสงเชิงคลื่น 
การเกิดภาพ การน าแสงในเส้นใยน าแสง คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ การ
แทรกสอดของแสง ตัวอย่างของระบบเชิงแสง และอุปกรณ์ท่ีเกียวข้อง
โพลาไรเซซ่ันของแสง 
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539499  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4(0-8-4) 
 (Electronic Engineering Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน  โครงการจะต้องส าเร็จ
ในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบ
ปากเปล่า 
 
539402 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั นสูง 2 1(0-3-0) 
 (Advanced Electronic Lab II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาระบบสมองกลฝังตัว 
การเชื่อมต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับคอมพิวเตอร์  และ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 
539411 ระบบควบคุมป้อนกลับ 4(4-0-8) 
 (Feedback Control System) 
วิชาบังคับก่อน : 438207 ระบบและสัญญาณ หรือ  
   527204สัญญาณและระบบ 
 ระบบควบคุมเบื้องต้น  แผนผังบล็อก  แผนผังการเคล่ือน
ของสัญญาณ  การควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด  ทฤษฎีระบบสัญญาณ
ป้อนกลับ  การวิเคราะห์ระบบป้อนกลับในทางเวลา  การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเข้าเส้น  การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบโดยใช้รูทโลคัส  การตอบสนองต่อความถี่ของระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ  การชดเชยระบบควบคุม  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมอัตโนมัติ  
 
539412 วงจรรวมแอนาลอกและดิจิทัล 4(4-0-8) 
 (Analog and Digital Integrated Circuit) 
วิชาบังคับก่อน : 539304อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
 การพัฒนาและประยุกต์ทฤษฎีวงจรขั้นสูง  การออกแบบ
วงจรรวมแบบแอนาลอก  เช่น ท าสวิทช์ รีซิสเตอร์ อุปกรณ์ไวงาน 
อุปกรณ์ เชิงแสง และสร้างอุปกรณ์จ่ายกระแสชนิดต่าง ๆ การวาง
ต าแหน่งวงจรทางตรรกศาสตร์ เพื่อสร้าง ลอจิก  หน่วยความจ า  หน่วย
สนับสนุน  หน่วยแปลง การประวิงของการส่งผ่าน การกระจายพลังงาน  

การคอนฟิกกูเรชั่นของวงจร เช่น ฟลิปฟลอป โครงสร้างหน่วยความจ า 
ลอจิก อาเรย์  A/D และ D/A คอนเวอร์ชัน การออกแบบและจ าลอง
วงจรรวมโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เทคโนโลยีการผลิตวงจรไอซี 
 
539421 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับโฟตอนนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Electromagnetic Waves for Photonics) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ 
    539310โฟตอนนิกส์ 
 แสงและทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของเฟรชเนลล์และ
การสะท้อนแสง การหักเหของแสง โพลาไรเซช่ันของแสงและการ
เคลื่อนท่ีของแสงผ่านผลึกเชิงแสง เวฟไกด์น าแสงท่ีท าจากโลหะและไดอิ
เล็กทริก รวมท้ังความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนโฟตอนนิกส์ 
 
539422 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Optoelectronics) 
วิชาบังคับก่อน : 539302วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 หลักการท างานและการออกแบบอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่างๆ ท่ีสร้างจากวัสดุกึ่ งตั วน า เช่น โฟโตไดโอด โซลาร์ เซลล์ 
ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ไดโอด กล้องซีมอสและซีซีดี รวมท้ังตัวอย่างการ
ประยุกต์อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์ โฟโตโวลทาอิก 
จอแสดงผล การวัดความเข้มแสง และการสื่อสารเชิงแสง เป็นต้น 
 
539423 ปฏิบัติการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 (OptoelectronicsLaboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 539422ออปโตอิเล็กทรอนิกส์หรือ เรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการท างาน การออกแบบ และการ
ประยุกต์อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การ
วัดคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส าคัญ เช่น โฟ
โตไดโอด ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ไดโอด และจอแสดงผลแอลซีดี เป็นต้น 
 
539451 เทคนิคการก าจัดสัญญาณรบกวนใน 4(4-0-8) 
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 (Noise Reduction Techniques in Electronic System)  
วิชาบังคับก่อน : 539203  อิเล็กทรอนิกส์ 
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 สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน
สัญญาณรบกวน เทคนิคการชิลด์ และกราวน์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ท่ีมีผล
ต่อสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการลดสัญญาณรบกวนใน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 
539452 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 4(4-0-8) 
 (Biomedical Electronics)  
วิชาบังคับก่อน : 539203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 กายภาพวิทยาและสรีวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น หลักการพื้นฐาน
ของตัวตรวจจับสัญญาณในเครื่องมือแพทย์ แหล่งก าเนิดสัญญาณชีวภาพ 
อิเล็กโตรดส าหรับสัญญาณชีวภาพ สัญญาณชีวภาพ เสียง ความดัน ระบบ
การไหลของเลือดและระบบการหายใจ คลื่นสมองและสัญญาณไฟฟ้า
กล้ามเน้ือ 
 
539453 เครื่องมือวัดเสมือนจริงและการเชื่อมต่อ 4(4-0-8) 
 ทางอิเล็กทรอนิกส์  
 (Virtual Instrumentation and ElectronicInterfacing)  
วิชาบังคับก่อน : 539203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 พื้นฐานของเครื่องมือวัดเสมือนจริง การเขียนโปรแกรมแบบ
กราฟิก, บอร์ดรับส่งข้อมูล, การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท างานของ
เครื่องมือวัด, การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์, การควบคุมมอเตอร์, การ
สื่อสารผ่านพอร์ทต่างๆ เช่น อนุกรม ขนาน และ USB เป็นต้น และ
ตัวอย่างการประยุกต์ 
 
539454 เซลล์แสงอาทิตย์ 4(4-0-8) 
 (Solar Cells)  
วิชาบังคับก่อน : 539302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 เซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น พลังงานและรังสีจากดวงอาทิตย์ 
คุณสมบัติของแสงกึ่งตัวน า การเกิดคู่อิเล็กตรอน -โฮลเน่ืองจากแสง 
ปรากฏการณ์การเกิดและการรวมตัวของพาหะ การดูดกลืนแสงของ
อะตอมของสารกึ่งตัวน า คุณสมบัติและการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ 
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยี
มาตรฐานของเซลล์แสงอาทิตย์  
 

539455 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Basic VLSI Design) 
วิชาบังคับก่อน : 539412วงจรรวมแอนาลอกและดิจิทัล 
 การออกแบบวงจรรวมในระดับล่ าง  คุณ สมบั ติ และ
ขบวนการสร้างอุปกรณ์ไบโพลาร์และมอส การท างานและการจ าลอง
การท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบในลักษณะทาง
เรขาคณิต และตรวจสอบคุณสมบัติของวงจรรวม 
 
539456 กระบวนการผลิตวัสดุสารกึ่งตัวน า 4(4-0-8) 
 (Semiconductor Material Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 539302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 ทฤษฏีและเทคโนโลยี ในการผลิตวัสดุสารกึ่ งตัวน าใน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
เตรียมแผ่นเวเฟอร์ อุปกรณ์ในการปลูกผลึก การถ่ายทอดลวดลาย วิธี 
LPE VPE MBE เทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าระดับจุลภาค MEMs 
 
539457 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและเทคโนโลยีการจัดเก็บ 4(4-0-8) 
 ข้อมูลเบื องต้น  
 (Introduction to Hard Disk Drive and Data  
 Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 539302วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ตัวกลาง
ส าหรับเก็บข้อมูล หัวอ่านและสไลเดอร์ ระบบทางกลของฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ระบบอิ เล็กทรอนิกส์ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การประมวลผล
สัญญาณข้อมูล และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต 
 
539458 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์ 
 พื้นฐานการออกแบบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือท่ี
ใช้ในทางอุตสาหกรรม หัวข้อประกอบด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าส าหรับ
ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าก าลัง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าส าหรับวงจรจุดชนวน 
เครื่องควบคุมเชิงตรรกท่ีสามารถโปรแกรมได้ แหล่งจ่ายไฟ ออปแอมป์ 
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539499  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4(0-8-4) 
 (Electronic Engineering Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน  โครงการจะต้องส าเร็จ
ในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบ
ปากเปล่า 
 
539402 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั นสูง 2 1(0-3-0) 
 (Advanced Electronic Lab II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาระบบสมองกลฝังตัว 
การเชื่อมต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับคอมพิวเตอร์  และ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 
539411 ระบบควบคุมป้อนกลับ 4(4-0-8) 
 (Feedback Control System) 
วิชาบังคับก่อน : 438207 ระบบและสัญญาณ หรือ  
   527204สัญญาณและระบบ 
 ระบบควบคุมเบ้ืองต้น  แผนผังบล็อก  แผนผังการเคล่ือน
ของสัญญาณ  การควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด  ทฤษฎีระบบสัญญาณ
ป้อนกลับ  การวิเคราะห์ระบบป้อนกลับในทางเวลา  การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเข้าเส้น  การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบโดยใช้รูทโลคัส  การตอบสนองต่อความถี่ของระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ  การชดเชยระบบควบคุม  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมอัตโนมัติ  
 
539412 วงจรรวมแอนาลอกและดิจิทัล 4(4-0-8) 
 (Analog and Digital Integrated Circuit) 
วิชาบังคับก่อน : 539304อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
 การพัฒนาและประยุกต์ทฤษฎีวงจรขั้นสูง  การออกแบบ
วงจรรวมแบบแอนาลอก  เช่น ท าสวิทช์ รีซิสเตอร์ อุปกรณ์ไวงาน 
อุปกรณ์ เชิงแสง และสร้างอุปกรณ์จ่ายกระแสชนิดต่าง ๆ การวาง
ต าแหน่งวงจรทางตรรกศาสตร์ เพื่อสร้าง ลอจิก  หน่วยความจ า  หน่วย
สนับสนุน  หน่วยแปลง การประวิงของการส่งผ่าน การกระจายพลังงาน  

การคอนฟิกกูเรชั่นของวงจร เช่น ฟลิปฟลอป โครงสร้างหน่วยความจ า 
ลอจิก อาเรย์  A/D และ D/A คอนเวอร์ชัน การออกแบบและจ าลอง
วงจรรวมโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เทคโนโลยีการผลิตวงจรไอซี 
 
539421 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับโฟตอนนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Electromagnetic Waves for Photonics) 
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ 
    539310โฟตอนนิกส์ 
 แสงและทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของเฟรชเนลล์และ
การสะท้อนแสง การหักเหของแสง โพลาไรเซชั่นของแสงและการ
เคลื่อนท่ีของแสงผ่านผลึกเชิงแสง เวฟไกด์น าแสงท่ีท าจากโลหะและไดอิ
เล็กทริก รวมท้ังความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนโฟตอนนิกส์ 
 
539422 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Optoelectronics) 
วิชาบังคับก่อน : 539302วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 หลักการท างานและการออกแบบอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่างๆ ท่ีสร้างจากวัสดุกึ่ งตั วน า เช่น โฟโตไดโอด โซลาร์ เซลล์ 
ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ไดโอด กล้องซีมอสและซีซีดี รวมท้ังตัวอย่างการ
ประยุกต์อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์ โฟโตโวลทาอิก 
จอแสดงผล การวัดความเข้มแสง และการสื่อสารเชิงแสง เป็นต้น 
 
539423 ปฏิบัติการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 (OptoelectronicsLaboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 539422ออปโตอิเล็กทรอนิกส์หรือ เรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการท างาน การออกแบบ และการ
ประยุกต์อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การ
วัดคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส าคัญ เช่น โฟ
โตไดโอด ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ไดโอด และจอแสดงผลแอลซีดี เป็นต้น 
 
539451 เทคนิคการก าจัดสัญญาณรบกวนใน 4(4-0-8) 
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 (Noise Reduction Techniques in Electronic System)  
วิชาบังคับก่อน : 539203  อิเล็กทรอนิกส์ 
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 สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน
สัญญาณรบกวน เทคนิคการชิลด์ และกราวน์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ท่ีมีผล
ต่อสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการลดสัญญาณรบกวนใน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 
539452 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 4(4-0-8) 
 (Biomedical Electronics)  
วิชาบังคับก่อน : 539203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 กายภาพวิทยาและสรีวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น หลักการพื้นฐาน
ของตัวตรวจจับสัญญาณในเครื่องมือแพทย์ แหล่งก าเนิดสัญญาณชีวภาพ 
อิเล็กโตรดส าหรับสัญญาณชีวภาพ สัญญาณชีวภาพ เสียง ความดัน ระบบ
การไหลของเลือดและระบบการหายใจ คลื่นสมองและสัญญาณไฟฟ้า
กล้ามเน้ือ 
 
539453 เครื่องมือวัดเสมือนจริงและการเชื่อมต่อ 4(4-0-8) 
 ทางอิเล็กทรอนิกส์  
 (Virtual Instrumentation and ElectronicInterfacing)  
วิชาบังคับก่อน : 539203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 พื้นฐานของเครื่องมือวัดเสมือนจริง การเขียนโปรแกรมแบบ
กราฟิก, บอร์ดรับส่งข้อมูล, การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท างานของ
เครื่องมือวัด, การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์, การควบคุมมอเตอร์, การ
สื่อสารผ่านพอร์ทต่างๆ เช่น อนุกรม ขนาน และ USB เป็นต้น และ
ตัวอย่างการประยุกต์ 
 
539454 เซลล์แสงอาทิตย์ 4(4-0-8) 
 (Solar Cells)  
วิชาบังคับก่อน : 539302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 เซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น พลังงานและรังสีจากดวงอาทิตย์ 
คุณสมบัติของแสงกึ่งตัวน า การเกิดคู่อิเล็กตรอน -โฮลเน่ืองจากแสง 
ปรากฏการณ์การเกิดและการรวมตัวของพาหะ การดูดกลืนแสงของ
อะตอมของสารกึ่งตัวน า คุณสมบัติและการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ 
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยี
มาตรฐานของเซลล์แสงอาทิตย์  
 

539455 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Basic VLSI Design) 
วิชาบังคับก่อน : 539412วงจรรวมแอนาลอกและดิจิทัล 
 การออกแบบวงจรรวมในระดับ ล่าง คุณ สมบั ติ และ
ขบวนการสร้างอุปกรณ์ไบโพลาร์และมอส การท างานและการจ าลอง
การท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบในลักษณะทาง
เรขาคณิต และตรวจสอบคุณสมบัติของวงจรรวม 
 
539456 กระบวนการผลิตวัสดุสารกึ่งตัวน า 4(4-0-8) 
 (Semiconductor Material Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 539302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 ทฤษฏีและเทคโนโลยี ในการผลิตวัสดุสารกึ่ งตัวน าใน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
เตรียมแผ่นเวเฟอร์ อุปกรณ์ในการปลูกผลึก การถ่ายทอดลวดลาย วิธี 
LPE VPE MBE เทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าระดับจุลภาค MEMs 
 
539457 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและเทคโนโลยีการจัดเก็บ 4(4-0-8) 
 ข้อมูลเบื องต้น  
 (Introduction to Hard Disk Drive and Data  
 Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 539302วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ตัวกลาง
ส าหรับเก็บข้อมูล หัวอ่านและสไลเดอร์ ระบบทางกลของฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ระบบอิ เล็กทรอนิกส์ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การประมวลผล
สัญญาณข้อมูล และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต 
 
539458 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์ 
 พื้นฐานการออกแบบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือท่ี
ใช้ในทางอุตสาหกรรม หัวข้อประกอบด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าส าหรับ
ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าก าลัง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าส าหรับวงจรจุดชนวน 
เครื่องควบคุมเชิงตรรกท่ีสามารถโปรแกรมได้ แหล่งจ่ายไฟ ออปแอมป์ 
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ระบบควบคุมแบบเปิดและแบบป้อนกลับ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า และ
อุปกรณ์รับข้อมูลออก 
 
539481  หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 อิเล็กทรอนิกส์  1  
 (Advanced Topics in Electronic Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา
ของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
539482  หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 อิเล็กทรอนิกส์2  
 (Advanced Topics in Electronic Engineering II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา
ต่างของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  
539483  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์1 4(4-0-8) 
 (Special Problems in Electronic Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษา
ไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
539484  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 อิเล็กทรอนิกส์2  
 (Special Problems in Electronic Engineering II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษา
ไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
 

539485  สัมมนา 3(2-3-4) 
 (Seminar) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่างๆ ในขณะน้ัน 
การน าเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชนและการเขียนรายงาน 
 
539490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
539491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
  สหกิจศึกษา  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่ง
รายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมิน
การปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิ เทศ  และ
พนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา
สหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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539492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 539491 สหกิจศึกษา 1 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา 1 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   
เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และ
พนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
539493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต  
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 539492 สหกิจศึกษา 2 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา 2 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   
เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และ
พนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
539494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9  หน่วยกิต 
 (Electronic Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิง
ท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 

539601  คณิตศาสตร์ขั นสูงส าหรับวิศวกรรม 4(4-0-12) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์  
 (Advanced Mathematics for Telecommunication 
 Engineering) 
เง่ือนไข :ไม่มี 
 พื้ น ฐาน ความ รู้ ท า งคณิ ต ศ าส ต ร์ ส าห รั บ วิ ศ วก รรม
อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ ปริภูมิ เชิงเส้นและตัวด าเนินการ  
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  สมการของลาปลาซ  
สมการคลื่น  ข้อปัญหาค่าขอบ  ปัญหาค่าเบื้องต้นและการประยุกต์ 
เวกเตอร์และแมทริกซ์ การวิเคราะห์เชิงซ้อน การวิเคราะห์เชิงฟูริเยร์
เบื้องต้น 
 
539602 วิธีค านวณส าหรับวิศวกรรม 4(4-0-12) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์  
 (Numerical Methods in Electronic and Photonic  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขา 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และโฟตอนนิกส์โดยการใช้วิธีเชิงตัวเลข และการค านวณโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกเส้นกราฟท่ีเหมาะสมกับข้อมูล การ
ประมาณค่า การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรต การแก้สมการเชิงเส้น
และไม่เชิงเส้น  การแก้สมการอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น  วิธีไฟไนท์
ดิฟเฟอร์เรนต์และไฟไนท์เอลลิเมนต์เบ้ืองต้น 
 
539603 สถิติส าหรับวิศวกร 4(4-0-12) 
 (Statistics for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 พื้นฐานความรู้ทางสถิติส าหรับวิศวกรและการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางสถิติ ตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
แจกแจงความน่าจะเป็น ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงของตัวสถิติ การ
ประมาณค่าในช่วง ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและค่า
สหสัมพันธ ์
 
539605 วิธีค านวณส าหรับแม่เหล็กไฟฟ้า 4(4-0-12) 
 (Numerical Electromagnetics) 
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ระบบควบคุมแบบเปิดและแบบป้อนกลับ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า และ
อุปกรณ์รับข้อมูลออก 
 
539481  หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 อิเล็กทรอนิกส์  1  
 (Advanced Topics in Electronic Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา
ของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
539482  หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 อิเล็กทรอนิกส์2  
 (Advanced Topics in Electronic Engineering II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา
ต่างของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  
539483  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์1 4(4-0-8) 
 (Special Problems in Electronic Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษา
ไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
539484  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 อิเล็กทรอนิกส์2  
 (Special Problems in Electronic Engineering II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษา
ไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
 

539485  สัมมนา 3(2-3-4) 
 (Seminar) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่างๆ ในขณะน้ัน 
การน าเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชนและการเขียนรายงาน 
 
539490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
539491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
  สหกิจศึกษา  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่ง
รายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมิน
การปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิ เทศ  และ
พนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา
สหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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539492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 539491 สหกิจศึกษา 1 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา 1 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   
เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และ
พนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
539493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต  
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 539492 สหกิจศึกษา 2 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา 2 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   
เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และ
พนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
539494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9  หน่วยกิต 
 (Electronic Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิง
ท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 

539601  คณิตศาสตร์ขั นสูงส าหรับวิศวกรรม 4(4-0-12) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์  
 (Advanced Mathematics for Telecommunication 
 Engineering) 
เง่ือนไข :ไม่มี 
 พื้ น ฐาน ความ รู้ ท า งคณิ ต ศ าส ต ร์ ส าห รั บ วิ ศ วก รรม
อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ ปริภูมิ เชิงเส้นและตัวด าเนินการ  
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  สมการของลาปลาซ  
สมการคลื่น  ข้อปัญหาค่าขอบ  ปัญหาค่าเบื้องต้นและการประยุกต์ 
เวกเตอร์และแมทริกซ์ การวิเคราะห์เชิงซ้อน การวิเคราะห์เชิงฟูริเยร์
เบื้องต้น 
 
539602 วิธีค านวณส าหรับวิศวกรรม 4(4-0-12) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์  
 (Numerical Methods in Electronic and Photonic  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขา 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และโฟตอนนิกส์โดยการใช้วิธีเชิงตัวเลข และการค านวณโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกเส้นกราฟท่ีเหมาะสมกับข้อมูล การ
ประมาณค่า การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรต การแก้สมการเชิงเส้น
และไม่เชิงเส้น  การแก้สมการอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น  วิธีไฟไนท์
ดิฟเฟอร์เรนต์และไฟไนท์เอลลิเมนต์เบ้ืองต้น 
 
539603 สถิติส าหรับวิศวกร 4(4-0-12) 
 (Statistics for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 พื้นฐานความรู้ทางสถิติส าหรับวิศวกรและการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางสถิติ ตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
แจกแจงความน่าจะเป็น ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงของตัวสถิติ การ
ประมาณค่าในช่วง ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและค่า
สหสัมพันธ ์
 
539605 วิธีค านวณส าหรับแม่เหล็กไฟฟ้า 4(4-0-12) 
 (Numerical Electromagnetics) 
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วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การหาค าตอบเชิงตัวเลขสมการของแมกซ์เวลล์ ระเบียบวิธี
ไฟไนท์เอลลิเมนต์และไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนต์ การหาค าตอบของสมการ
อนุพันธ์และสมการอินทิกรัล ตัวอย่างการประยุกต์ เช่น ท่อน าคลื่น การ
กระจัดกระจาย เสาอากาศ สนามแม่เหล็ก อุปกรณ์สารก่ึงตัวน า และ
การกระเจิงผกผลัน 
 

539611 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมและ 4(4-0-12) 
 ระบบจุลภาค  
 (Integrated Circuits and Microsystems Fabrication 
 Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์  
   หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมและระบบจุลภาค ประกอบด้วย 
การปลูกผลึกและการโด๊ป การถ่ายทอดลวดลาย เทคโนโลยีระบบ
สูญญากาศ ฟิลม์บางโลหะ การกัดทางเคมี ฟิล์มบาง อิพิแทกซ่ี การออก
ซิเดซ่ัน การแพร่ ไอออนอิมแพลนเทชั่น การเคลือบฟิล์มบางด้วยการ
ระเหยไอสาร กระบวนการพลาสมา และการสร้างระบบจุลภาค 
ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าและระบบจุลภาค 
  
539612 เทคโนโลยีระบบจุลภาค 4(4-0-12) 
 (Microsystem Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 539611 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมและระบบ           
                               จุลภาค  
 เทคโนโลยีการสร้างระบบจุลภาค พื้นฐานคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าและคุณสมบัติเชิงกล การตรวจวัดและแอคชูเอเตอร์ทางไฟฟ้า 
การตรวจวัดและแอคชูเอเตอร์ทางอุณหภูมิและความร้อน เซ็นเซอร์พีเอ
โซรีซีสทีฟและพีเอโซอิเล็กทริก 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 ปรากฏการณ์อิเล็กโตรไคเนติกส์และอิเล็กโตรไฮโดร
ไดนามิกส์ การไหลเน่ืองจากแรงตึงผิว ขั้นตอนการตรวจวัดโมเลกุล
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 
 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลและแอนาลอกโดยใช้มอส 
กระบวนการสร้างวงจรรวม แบบจ าลอง ลอจิก หน่วยความจ า การ
สร้างสัญญาณเวลา วงจรขยายสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ 
การวิเคราะห์วงจร และการจ าลองการท างานของวงจรโดยใช้ SPICE 
 
539615 การออกแบบวงจรรวมแอนาลอก 4(4-0-12) 
 (Analog Integrated Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 539304อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การออกแบบวงจรรวมแอนาลอกส าหรับขยายสัญญาณแบบ
ชั้นเดียวและหลายชั้น วงจรขยายสัญญาณออปแอมป์ วงจรขยาย
สัญญาณควบคุมป้อนกลับ การสร้างสวิทช์ อุปกรณ์ไวงาน แหล่งจ่าย
กระแส และตัวต้านทาน การตอบสนองต่อความถ่ีของวงจรขยาย
สัญญาณ การไบแอสและวงจรอ้างอิง การออกแบบและการจ าลองวงจร 
กระบวนการผลิตวงจรรวม และตัวอย่างการออกแบบวงจรแอนาลอก 
 
539616 เซ็นเซอร์ทางกายภาพ 4(4-0-12) 
 (Physical Sensors) 
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 คุณสมบัติเฉพาะของเซ็นเซอร์ หลักการวัด การเชื่อมต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ส าหรับวัดการ
เคลื่อนไหว ต าแหน่ง ระยะทาง ระดับ ความเร็ว ความเร่ง แรง 
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ความเครียด ความดัน อัตราไหล ระดับเสียง ความชื้น และ อุณหภูมิ 
เป็นต้น วัสดุและเทคโนโลยีส าหรับสร้างเซ็นเซอร์ 
 
539617 เซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ 4(4-0-12) 
 (Chemical sensors and biosensors) 
วิชาบังคับก่อน : 539309วิศวกรรมเซ็นเซอร์ หรือ  
  539616เซ็นเซอร์ทางกายภาพ หรือ 
  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน าเซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ หลักการวัด วัสดุส าหรับ
ตรวจวัด เซ็นเซอร์ท่ีใช้หลักการวัดการน าไฟฟ้าและค่าเก็บประจุ ชุด
ทดสอบแอลเอฟเอ, เซ็นเซอร์ท่ีใช้หลักการเชิงกล, เซ็นเซอร์ทางไฟฟ้า
เคมี, เซ็นเซอร์เชิงแสง, อิมมูโนเซ็นเซอร์, เซ็นเซอร์ส าหรับตรวจวัดดีอ็น
เอ, เซ็นเซอร์อาร์เรย์, ระบบวิเคราะห์ทางเคมีระดับจุลภาค และการ
ประยุกต์ 
 
539618 นาโนอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น 4(4-0-12) 
 (Introduction to Nanoelectronics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทรานซิสเตอร์ระดับนาโน เวฟฟังก์ชั่นและสมการของชโรดิง
เยอร์ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุล คาร์บอนนาโนทิวบ์ กรา
ฟีน และผลึกนาโน แถบพลังงานของโลหะ ฉนวน และสารกึ่งตัวน า 
 
539619 กระบวนการผลิตระดับนาโน 4(4-0-12) 
 (Nanoscale Fabrication) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แนะน ากระบวนการผลิตวัสดุระดับนาโนท้ังการผลิตแบบจาก
บนลงล่าง และกระบวนการผลิตจากล่างขั้นบน เทคนิคการฉายแสงนา
โนอิมพริ้นท์ เทคนิคการฉายล าอิเล็กตรอน การสังเคราะห์ลวดนาโน
และท่อนาโน การสังเคราะห์ควอนตัมดอต การสร้างอนุภาคนาโนของ
โลหะ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุระดับนาโน 
 
539621 วิศวกรรมไมโครเวฟขั นสูง 4(4-0-12) 
 (Advanced Microwave Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

 การค านวณ เชิงเลขในวิศวกรรมไมโครเวฟ การศึกษา
ปรากฏการณ์ย่านความถี่ไมโครเวฟ  การออกแบบอุปกรณ์ส่วนประกอบ
ของไมโครเวฟ วงจรเรโซแนนซ์และวงจรการแมตช์  การออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ เทคนิคการรวมกันของชิ้นส่วนอุปกรณ์แอกทีฟย่านความถี่
ไมโครเวฟ  การประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟส าหรับการสื่อสารไร้สายและ
การให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ 
 
539622 ระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัว 4(4-0-12) 
 แบบเวลาจริง  
 (Embedded Real-Time Operating Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 539305 ระบบสมองกลฝังตัว 
 พื้นฐานระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงและการประยุกต์ใน
ระบบสมองกลฝังตัว อัลกอริธึมการจัดล าดับแบบเวลาจริง เทร็ด ระบบ
หลายภารกิจ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ ตัวอย่างการใช้งาน และ
การออกแบบร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 
539623 มาตรวิทยาเชิงแสง: ทฤษฎี 4(4-0-12) 
 (Optical Metrology: Theory)  
วิชาบังคับก่อน : 539651ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์   
 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคทางทัศนศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรวิทยาเชิงแสง เช่น การเคลื่อนท่ีของแสง การแทรกสอด โฮโลก
ราฟฟี เทคนิคสเปกเคิล มาตรวิทยาของมอร์ เทคนิคเฮทเทอโรดาน์ การ
เลี้ยวเบน การกระเจิงของแสง การวัดวามยาวและขนาด 
 
539624 มาตรวิทยาเชิงแสง: การประยุกต์ 4(4-0-12) 
 (Optical Metrology: Applications)  
วิชาบังคับก่อน : 539623มาตรวิทยาเชิงแสง: ทฤษฎ ี
 มาตรวิทยาเชิงแสงและตัวอย่างการใช้งาน เทคนิคเชิงแสง
ส าหรับการวัดระยะทาง ความเท่ียงตรง การจัดแนวแกนแสง ความ
เรียบของพื้นผิว รูปร่างพื้นผิว รูปร่างใน 3 มิติ การวิเคราะห์แถบมืด
สว่าง เทคนิคการวัดอัตราไหลของวัตถุ โพลาริเมตรี อิลิปโซเมตรี ความ
หนาของฟิล์มบางแสง และฟิล์มเคลือบผิว 
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วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การหาค าตอบเชิงตัวเลขสมการของแมกซ์เวลล์ ระเบียบวิธี
ไฟไนท์เอลลิเมนต์และไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนต์ การหาค าตอบของสมการ
อนุพันธ์และสมการอินทิกรัล ตัวอย่างการประยุกต์ เช่น ท่อน าคลื่น การ
กระจัดกระจาย เสาอากาศ สนามแม่เหล็ก อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า และ
การกระเจิงผกผลัน 
 

539611 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมและ 4(4-0-12) 
 ระบบจุลภาค  
 (Integrated Circuits and Microsystems Fabrication 
 Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์  
   หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาฯ 
 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมและระบบจุลภาค ประกอบด้วย 
การปลูกผลึกและการโด๊ป การถ่ายทอดลวดลาย เทคโนโลยีระบบ
สูญญากาศ ฟิลม์บางโลหะ การกัดทางเคมี ฟิล์มบาง อิพิแทกซ่ี การออก
ซิเดซ่ัน การแพร่ ไอออนอิมแพลนเทชั่น การเคลือบฟิล์มบางด้วยการ
ระเหยไอสาร กระบวนการพลาสมา และการสร้างระบบจุลภาค 
ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าและระบบจุลภาค 
  
539612 เทคโนโลยีระบบจุลภาค 4(4-0-12) 
 (Microsystem Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 539611 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมและระบบ           
                               จุลภาค  
 เทคโนโลยีการสร้างระบบจุลภาค พื้นฐานคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าและคุณสมบัติเชิงกล การตรวจวัดและแอคชูเอเตอร์ทางไฟฟ้า 
การตรวจวัดและแอคชูเอเตอร์ทางอุณหภูมิและความร้อน เซ็นเซอร์พีเอ
โซรีซีสทีฟและพีเอโซอิเล็กทริก 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 ปรากฏการณ์อิเล็กโตรไคเนติกส์และอิเล็กโตรไฮโดร
ไดนามิกส์ การไหลเน่ืองจากแรงตึงผิว ขั้นตอนการตรวจวัดโมเลกุล
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 
 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลและแอนาลอกโดยใช้มอส 
กระบวนการสร้างวงจรรวม แบบจ าลอง ลอจิก หน่วยความจ า การ
สร้างสัญญาณเวลา วงจรขยายสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ 
การวิเคราะห์วงจร และการจ าลองการท างานของวงจรโดยใช้ SPICE 
 
539615 การออกแบบวงจรรวมแอนาลอก 4(4-0-12) 
 (Analog Integrated Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 539304อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การออกแบบวงจรรวมแอนาลอกส าหรับขยายสัญญาณแบบ
ชั้นเดียวและหลายชั้น วงจรขยายสัญญาณออปแอมป์ วงจรขยาย
สัญญาณควบคุมป้อนกลับ การสร้างสวิทช์ อุปกรณ์ไวงาน แหล่งจ่าย
กระแส และตัวต้านทาน การตอบสนองต่อความถี่ของวงจรขยาย
สัญญาณ การไบแอสและวงจรอ้างอิง การออกแบบและการจ าลองวงจร 
กระบวนการผลิตวงจรรวม และตัวอย่างการออกแบบวงจรแอนาลอก 
 
539616 เซ็นเซอร์ทางกายภาพ 4(4-0-12) 
 (Physical Sensors) 
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 คุณสมบัติเฉพาะของเซ็นเซอร์ หลักการวัด การเชื่อมต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ส าหรับวัดการ
เคลื่อนไหว ต าแหน่ง ระยะทาง ระดับ ความเร็ว ความเร่ง แรง 
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ความเครียด ความดัน อัตราไหล ระดับเสียง ความชื้น และ อุณหภูมิ 
เป็นต้น วัสดุและเทคโนโลยีส าหรับสร้างเซ็นเซอร์ 
 
539617 เซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ 4(4-0-12) 
 (Chemical sensors and biosensors) 
วิชาบังคับก่อน : 539309วิศวกรรมเซ็นเซอร์ หรือ  
  539616เซ็นเซอร์ทางกายภาพ หรือ 
  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน าเซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ หลักการวัด วัสดุส าหรับ
ตรวจวัด เซ็นเซอร์ท่ีใช้หลักการวัดการน าไฟฟ้าและค่าเก็บประจุ ชุด
ทดสอบแอลเอฟเอ, เซ็นเซอร์ท่ีใช้หลักการเชิงกล, เซ็นเซอร์ทางไฟฟ้า
เคมี, เซ็นเซอร์เชิงแสง, อิมมูโนเซ็นเซอร์, เซ็นเซอร์ส าหรับตรวจวัดดีอ็น
เอ, เซ็นเซอร์อาร์เรย์, ระบบวิเคราะห์ทางเคมีระดับจุลภาค และการ
ประยุกต์ 
 
539618 นาโนอิเล็กทรอนิกส์เบื องต้น 4(4-0-12) 
 (Introduction to Nanoelectronics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทรานซิสเตอร์ระดับนาโน เวฟฟังก์ชั่นและสมการของชโรดิง
เยอร์ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุล คาร์บอนนาโนทิวบ์ กรา
ฟีน และผลึกนาโน แถบพลังงานของโลหะ ฉนวน และสารกึ่งตัวน า 
 
539619 กระบวนการผลิตระดับนาโน 4(4-0-12) 
 (Nanoscale Fabrication) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แนะน ากระบวนการผลิตวัสดุระดับนาโนท้ังการผลิตแบบจาก
บนลงล่าง และกระบวนการผลิตจากล่างขั้นบน เทคนิคการฉายแสงนา
โนอิมพริ้นท์ เทคนิคการฉายล าอิเล็กตรอน การสังเคราะห์ลวดนาโน
และท่อนาโน การสังเคราะห์ควอนตัมดอต การสร้างอนุภาคนาโนของ
โลหะ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุระดับนาโน 
 
539621 วิศวกรรมไมโครเวฟขั นสูง 4(4-0-12) 
 (Advanced Microwave Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  

 การค านวณ เชิงเลขในวิศวกรรมไมโครเวฟ การศึกษา
ปรากฏการณ์ย่านความถี่ไมโครเวฟ  การออกแบบอุปกรณ์ส่วนประกอบ
ของไมโครเวฟ วงจรเรโซแนนซ์และวงจรการแมตช์  การออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ เทคนิคการรวมกันของชิ้นส่วนอุปกรณ์แอกทีฟย่านความถี่
ไมโครเวฟ  การประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟส าหรับการสื่อสารไร้สายและ
การให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ 
 
539622 ระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัว 4(4-0-12) 
 แบบเวลาจริง  
 (Embedded Real-Time Operating Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 539305 ระบบสมองกลฝังตัว 
 พื้นฐานระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงและการประยุกต์ใน
ระบบสมองกลฝังตัว อัลกอริธึมการจัดล าดับแบบเวลาจริง เทร็ด ระบบ
หลายภารกิจ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ ตัวอย่างการใช้งาน และ
การออกแบบร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 
539623 มาตรวิทยาเชิงแสง: ทฤษฎี 4(4-0-12) 
 (Optical Metrology: Theory)  
วิชาบังคับก่อน : 539651ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์   
 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคทางทัศนศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรวิทยาเชิงแสง เช่น การเคลื่อนท่ีของแสง 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
ส าหรับการวัดระยะทาง ความเท่ียงตรง การจัดแนวแกนแสง ความ
เรียบของพื้นผิว รูปร่างพื้นผิว รูปร่างใน 3 มิติ การวิเคราะห์แถบมืด
สว่าง เทคนิคการวัดอัตราไหลของวัตถุ โพลาริเมตรี อิลิปโซเมตรี ความ
หนาของฟิล์มบางแสง และฟิล์มเคลือบผิว 
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539631 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารขั นสูง 4(4-0-12) 
 (Advanced Communication Electronics) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ระบบสื่อสารด้วยคลื่นความถี่สูง สัญญาณรบกวนในวงจร
ความถี่สูง ความเพี้ยนในวงจรขยายสัญญาณ วงจรเรโซแนนซ์และวงจร
การแมตช์ การออกแบบวงจรขยายก าลังสูง วงจรกรองความถ่ีก าลังสูง 
วงจรก าเนิดความถี่  การออกแบบวงจรไมโครสตริป การควบคุม
อัตราขยายอัตโนมัติ เทคนิคเฟสล็อกลูปและการสังเคราะห์ความถี่ 
 
539632 ระบบวิทยุอิมพัลส์แถบกว้างยิ่ง 4(4-0-12) 
 (Ultra Wideband Impulse Radio System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ข้อก าหนดของวิทยุอิมพัลส์แถบกว้างยิ่ง (UWB-IR) มาตรฐานของ 
UWB-IR โครงสร้างของระบบ UWB-IR รูปคลื่นส่ง UWB-IR การมอดูเลต 
เทคนิคการประมวลสัญญาณของ UWB-IR การขยายสูตรการส่งผ่านของฟรีส 
สายอากาศ UWB-IR การออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณอิมพัลส์  การวัดและ
การท าแบบจ าลองช่องสัญญาณ การสูญเสียเชิงวิถี เครื่องรับแมตซ์ฟิลเตอร์ 
เครื่องรับสหสัมพันธ์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อัตราขยายก าลังส่งผ่าน ความ
เพี้ยนของรูปคลื่น และการประยุกต์ใช้งานระบบ UWB-IR 
 
539633 เทคนิคเฟสล็อค 4(4-0-12) 
 (Phase-Locked Techniques) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ฟังก์ชันถ่ายโอนของแอนาลอกเฟสล็อกลูป การใช้กราฟ
ฟังก์ชันถ่ายโอน เครื ่องมือส าหรับดิจิทัลเฟสล็อกลูป การติดตาม
ผลกระทบของสัญญาณรบกวนเพิ ่มเข้า ผลกระทบของสัญญาณ
รบกวนทางเฟส การล็อคของเฟสล็อกลูป การก าเนิดสัญญาณ การ
ตรวจจับเฟส วงจรกรองความถี่ลูป เฟสล็อกลูปแบบชาร์จปั๊ม เฟสล็
อกลูปแบบชักค่าดิจิทัล การล็อกที่ไม่ปกติ การสังเคราะห์ความถี่จาก
เฟสล็อกลูป การมอดูเลตและดีมอดูเลตด้วยเฟสล็อกลูปและการ
ประยุกต์ใช้งานเฟสล็อกลูป 
 
539634 การออกแบบออสซิลเลเตอร์และ 4(4-0-12) 
 วงจรขยายสัญญาณความถี่สูง  

 (High Frequency Oscillators and Amplifiers Design) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 คุณลักษณะและการวิเคราะห์วงจรเชิงเส้นและวงจรแอคทีฟ
ย่านความถี่วิทยุและไมโครเวฟ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในย่านความถี่วิทยุ 
การแมตช์ด้วย LC ในแบนด์แคบ การคัปปลิงด้วยขดลวดและหม้อแปลง 
หม้อแปลงสายส่ง ความต้านทานแบบฟิล์ม ตัวเก็บประจุแผ่นขนานชั้น
เดียว การออกแบบโครงข่ายการแมตช์แบนด์กว้าง อุปกรณ์เหน่ียวน า
ย่านไมโครเวฟ การกระจายเสมือน องค์ประกอบแฝงของไมโครสตริป 
การออกแบบวงจรขยายและวงจรก าเนิดสัญญาณในย่านความถี่สูง และ
การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่สูงในการให้ความร้อน 
 
539635 ระบบสื่อสารขั นสูงส าหรับระบบขนส่ง 4(4-0-12) 
 อัจฉริยะ  
 (Advanced Communication Systems for ITS) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 มาตรฐานระบบขนส่งอัจฉริยะ เครือข่ายการส่ือสารส าหรับ
ระบบขนส่งอัจฉริยะ แบบจ าลองช่องสัญญาณของระบบขนส่งอัจฉริยะ 
สมรรถนะของระบบสื่อสารในระบบขนส่งอัจฉริยะ สายอากาศส าหรับ
ระบบขนส่งอัจฉริยะ การปฏิบัติการหลายช่องสัญญาณของเครือข่าย
การสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ ความปลอดภัยของเครือข่าย
การสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ 
 
539636 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ก าหนด 4(4-0-12) 
 ระบบสื่อสารขั นสูง  
 (Advanced Software Defined Radio  
 Communication Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 สเปกตรัมความถี ่ว ิทยุและข้อบังคับ ระบบสื ่อสารดิจิทัล
ส าหรับซอฟต์แวร์ก าหนดระบบสื่อสาร การรับรู ้และระบุสเปกตรัม
ส ัญ ญ าณ ว ิท ย ุ เค รื ่อ งส ่ง แ บ บ ด ิจ ิท ัล  เค รื ่อ ง ร ับ แ บ บ ด ิจ ิท ัล 
ระบบปฏ ิบ ัต ิก ารล ิน ุกซ ์ส าห ร ับ เทคโน โลย ีซอฟต ์แ วร ์ก าหนด
ระบบสื ่อสาร การเข ียนโปรแกรมภาษาไพธอนส าหรับก าหนด
ระบบ สื ่อ สาร  การทดลอ งขอ งเทคโน โลย ีซอฟต ์แ วร ์ก าหนด
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ระบบสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ก าหนดระบบสื่อสาร 
 
539637 วงจรรวมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 4(4-0-8) 
 (Integrated Circuits for Electronic Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 539304อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์  
  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรรวมส าหรับระบบส่ือสาร 
โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรรวมส าหรับระบบการสื่อสารไร้สาย  การ
วิเคราะห์สัญญาณรบกวนและความผิดเพี้ยนในวงจรขยายสัญญาณ
ส าหรับการออกแบบภาครับสัญญาณคลื่นวิทยุ วงจรขยายสัญญาณ
ก าลังสูง วงจรรวมความถี่คลื่นวิทยุ ออสซิลเลเตอร์ เฟสล็อกลูบ มอดู
เลตเตอร์และดีมอดูเลตเตอร์ 
 
539651 ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์ 4(4-0-12) 
 (Optics and Photonics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 คุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต คุณสมบัติของแสงเชิงคลื่น
และโฟตอน การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซชั่น การเกิดภาพ 
เส้นใยน าแสง แหล่งก าเนิดแสง 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 
การติดตามส าแสงเชิงวิเคราะห์ และความคลาด 
 
539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบื องต้น 4(4-0-12) 
 (Introduction to Wave Optics)  
วิชาบังคับก่อน : 539651 ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์  

  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 พื้นฐานของทฤษฎีของการเลี้ยวเบนเชิงสเกลาร์   การ
เลี้ยวเบนของแสงในบริเวณเฟรสเนลและเฟราน์ฮอฟเฟอร์ หลักการของ
ฮอยเกน การเลี้ยวเบนของกฎเคอร์ชอฟ การเลี้ยวเบนของกฎเรเล่ย์ -
ซอมเมอร์เฟลด์ หลักการฮอยเกน-เฟรสเนล สเปกตรัมเชิงมุมของคลื่น
ระนาบ การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนล การเลี้ยวเบนแบบเฟราน์ฮอฟเฟอร์ 
 
539654 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื องต้น 4(4-0-12) 
 (Introduction to Fourier Optics) 
วิชาบังคับก่อน : 539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบื้องต้น  
  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาการวิเคราะห์เชิงคลื่น
ของระบบแสงอาพันธ์  การตอบสนองทางความถ่ีของระบบสร้างภาพ
เชิงทัศนศาสตร์ท้ังแบบอาพันธ์และไม่อาพันธ์  เลนส์บางและการ
เปลี่ยนแปลงวัฏภาค  คุณสมบัติการแปลง  ฟูริเยร์ของเลนส์  การเกิดภาพ  
การวิเคราะห์ระบบแสงอาพันธ์เชิงซ้อน  การตอบสนองทางความถี่ของ
ระบบถ่ายภาพแบบอาพันธ์และไม่อาพันธ์ท่ีขีดจ ากัดการเลี้ยวเบน  และ
ความคลาดและผลของความคลาดต่อการตอบสนองทางความถี่   
 
539655 การออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร์ 4(4-0-12) 
 (Optical System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 539651 ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์ 
   หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎีและหลักการท างานของอุปกรณ์เชิงทรรศนศาสตร์
พื้นฐาน เช่น แหล่งก าเนิดแสง เลนส์ กระจก ปริซึม อุปกรณ์แบ่งล าแสง 
ใยแก้วน าแสง อุปกรณ์ควบคุมโพลาไรเซชันของแสง เกรทติ้ง อุปกรณ์
กรองความถี่แสง อุปกรณ์ส าหรับเบี่ยงเบนล าแสง และอุปกรณ์อิเล็กโต
ออพติค หลักการท างานและการประยุกต์ของอุปกรณ์ทางแสงแต่ละ
ชนิด การเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตัวอย่างการ
ออกแบบระบบทางแสงเพื่อการใช้งานในทางชีวการแพทย์ 
 
539656 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์ 4(4-0-12) 
 (Optical Interference)  
วิชาบังคับก่อน : 539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบื้องต้น  
   หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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539631 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารขั นสูง 4(4-0-12) 
 (Advanced Communication Electronics) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ระบบสื่อสารด้วยคลื่นความถี่สูง สัญญาณรบกวนในวงจร
ความถี่สูง ความเพี้ยนในวงจรขยายสัญญาณ วงจรเรโซแนนซ์และวงจร
การแมตช์ การออกแบบวงจรขยายก าลังสูง วงจรกรองความถ่ีก าลังสูง 
วงจรก าเนิดความถี่  การออกแบบวงจรไมโครสตริป การควบคุม
อัตราขยายอัตโนมัติ เทคนิคเฟสล็อกลูปและการสังเคราะห์ความถี่ 
 
539632 ระบบวิทยุอิมพัลส์แถบกว้างยิ่ง 4(4-0-12) 
 (Ultra Wideband Impulse Radio System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ข้อก าหนดของวิทยุอิมพัลส์แถบกว้างยิ่ง (UWB-IR) มาตรฐานของ 
UWB-IR โครงสร้างของระบบ UWB-IR รูปคลื่นส่ง UWB-IR การมอดูเลต 
เทคนิคการประมวลสัญญาณของ UWB-IR การขยายสูตรการส่งผ่านของฟรีส 
สายอากาศ UWB-IR การออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณอิมพัลส์  การวัดและ
การท าแบบจ าลองช่องสัญญาณ การสูญเสียเชิงวิถี เครื่องรับแมตซ์ฟิลเตอร์ 
เครื่องรับสหสัมพันธ์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อัตราขยายก าลังส่งผ่าน ความ
เพี้ยนของรูปคลื่น และการประยุกต์ใช้งานระบบ UWB-IR 
 
539633 เทคนิคเฟสล็อค 4(4-0-12) 
 (Phase-Locked Techniques) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ฟังก์ชันถ่ายโอนของแอนาลอกเฟสล็อกลูป การใช้กราฟ
ฟังก์ชันถ่ายโอน เครื ่องมือส าหรับดิจิทัลเฟสล็อกลูป การติดตาม
ผลกระทบของสัญญาณรบกวนเพิ ่มเข้า ผลกระทบของสัญญาณ
รบกวนทางเฟส การล็อคของเฟสล็อกลูป การก าเนิดสัญญาณ การ
ตรวจจับเฟส วงจรกรองความถี่ลูป เฟสล็อกลูปแบบชาร์จปั๊ม เฟสล็
อกลูปแบบชักค่าดิจิทัล การล็อกที่ไม่ปกติ การสังเคราะห์ความถี่จาก
เฟสล็อกลูป การมอดูเลตและดีมอดูเลตด้วยเฟสล็อกลูปและการ
ประยุกต์ใช้งานเฟสล็อกลูป 
 
539634 การออกแบบออสซิลเลเตอร์และ 4(4-0-12) 
 วงจรขยายสัญญาณความถี่สูง  

 (High Frequency Oscillators and Amplifiers Design) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 คุณลักษณะและการวิเคราะห์วงจรเชิงเส้นและวงจรแอคทีฟ
ย่านความถี่วิทยุและไมโครเวฟ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในย่านความถี่วิทยุ 
การแมตช์ด้วย LC ในแบนด์แคบ การคัปปลิงด้วยขดลวดและหม้อแปลง 
หม้อแปลงสายส่ง ความต้านทานแบบฟิล์ม ตัวเก็บประจุแผ่นขนานชั้น
เดียว การออกแบบโครงข่ายการแมตช์แบนด์กว้าง อุปกรณ์เหน่ียวน า
ย่านไมโครเวฟ การกระจายเสมือน องค์ประกอบแฝงของไมโครสตริป 
การออกแบบวงจรขยายและวงจรก าเนิดสัญญาณในย่านความถี่สูง และ
การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่สูงในการให้ความร้อน 
 
539635 ระบบสื่อสารขั นสูงส าหรับระบบขนส่ง 4(4-0-12) 
 อัจฉริยะ  
 (Advanced Communication Systems for ITS) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 มาตรฐานระบบขนส่งอัจฉริยะ เครือข่ายการสื่อสารส าหรับ
ระบบขนส่งอัจฉริยะ แบบจ าลองช่องสัญญาณของระบบขนส่งอัจฉริยะ 
สมรรถนะของระบบสื่อสารในระบบขนส่งอัจฉริยะ สายอากาศส าหรับ
ระบบขนส่งอัจฉริยะ การปฏิบัติการหลายช่องสัญญาณของเครือข่าย
การสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ ความปลอดภัยของเครือข่าย
การสื่อสารส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ 
 
539636 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ก าหนด 4(4-0-12) 
 ระบบสื่อสารขั นสูง  
 (Advanced Software Defined Radio  
 Communication Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 สเปกตรัมความถี ่ว ิทยุและข้อบังคับ ระบบสื ่อสารดิจิทัล
ส าหรับซอฟต์แวร์ก าหนดระบบสื่อสาร การรับรู ้และระบุสเปกตรัม
ส ัญ ญ าณ ว ิท ย ุ เค รื ่อ งส ่ง แ บ บ ด ิจ ิท ัล  เค รื ่อ ง ร ับ แ บ บ ด ิจ ิท ัล 
ระบบปฏ ิบ ัต ิก ารล ิน ุกซ ์ส าห ร ับ เทคโน โลย ีซอฟต ์แ วร ์ก าหนด
ระบบสื ่อสาร การเข ียนโปรแกรมภาษาไพธอนส าหรับก าหนด
ระบบสื ่อ สาร  การทดลอ งขอ งเทคโน โลย ีซอฟต ์แ วร ์ก าหนด
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ระบบสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ก าหนดระบบสื่อสาร 
 
539637 วงจรรวมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 4(4-0-8) 
 (Integrated Circuits for Electronic Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 539304อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์  
  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรรวมส าหรับระบบส่ือสาร 
โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรรวมส าหรับระบบการสื่อสารไร้สาย  การ
วิเคราะห์สัญญาณรบกวนและความผิดเพี้ยนในวงจรขยายสัญญาณ
ส าหรับการออกแบบภาครับสัญญาณคลื่นวิทยุ วงจรขยายสัญญาณ
ก าลังสูง วงจรรวมความถี่คลื่นวิทยุ ออสซิลเลเตอร์ เฟสล็อกลูบ มอดู
เลตเตอร์และดีมอดูเลตเตอร์ 
 
539651 ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์ 4(4-0-12) 
 (Optics and Photonics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 คุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต คุณสมบัติของแสงเชิงคลื่น
และโฟตอน การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซช่ัน การเกิดภาพ 
เส้นใยน าแสง แหล่งก าเนิดแสง 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 
การติดตามส าแสงเชิงวิเคราะห์ และความคลาด 
 
539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบื องต้น 4(4-0-12) 
 (Introduction to Wave Optics)  
วิชาบังคับก่อน : 539651 ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์  

  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 พื้นฐานของทฤษฎีของการเลี้ยวเบนเชิงสเกลาร์   การ
เลี้ยวเบนของแสงในบริเวณเฟรสเนลและเฟราน์ฮอฟเฟอร์ หลักการของ
ฮอยเกน การเลี้ยวเบนของกฎเคอร์ชอฟ การเลี้ยวเบนของกฎเรเล่ย์ -
ซอมเมอร์เฟลด์ หลักการฮอยเกน-เฟรสเนล สเปกตรัมเชิงมุมของคลื่น
ระนาบ การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนล การเลี้ยวเบนแบบเฟราน์ฮอฟเฟอร์ 
 
539654 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื องต้น 4(4-0-12) 
 (Introduction to Fourier Optics) 
วิชาบังคับก่อน : 539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบื้องต้น  
  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาการวิเคราะห์เชิงคลื่น
ของระบบแสงอาพันธ์  การตอบสนองทางความถี่ของระบบสร้างภาพ
เชิงทัศนศาสตร์ท้ังแบบอาพันธ์และไม่อาพันธ์  เลนส์บางและการ
เปลี่ยนแปลงวัฏภาค  คุณสมบัติการแปลง  ฟูริเยร์ของเลนส์  การเกิดภาพ  
การวิเคราะห์ระบบแสงอาพันธ์เชิงซ้อน  การตอบสนองทางความถี่ของ
ระบบถ่ายภาพแบบอาพันธ์และไม่อาพันธ์ท่ีขีดจ ากัดการเลี้ยวเบน  และ
ความคลาดและผลของความคลาดต่อการตอบสนองทางความถี่   
 
539655 การออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร์ 4(4-0-12) 
 (Optical System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 539651 ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์ 
   หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎีและหลักการท างานของอุปกรณ์เชิงทรรศนศาสตร์
พื้นฐาน เช่น แหล่งก าเนิดแสง เลนส์ กระจก ปริซึม อุปกรณ์แบ่งล าแสง 
ใยแก้วน าแสง อุปกรณ์ควบคุมโพลาไรเซชันของแสง เกรทติ้ง อุปกรณ์
กรองความถี่แสง อุปกรณ์ส าหรับเบี่ยงเบนล าแสง และอุปกรณ์อิเล็กโต
ออพติค หลักการท างานและการประยุกต์ของอุปกรณ์ทางแสงแต่ละ
ชนิด การเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตัวอย่างการ
ออกแบบระบบทางแสงเพื่อการใช้งานในทางชีวการแพทย์ 
 
539656 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์ 4(4-0-12) 
 (Optical Interference)  
วิชาบังคับก่อน : 539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบื้องต้น  
   หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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 ระบบแทรกสอดแสงแบบแบ่งหน้าคลื่นและแบบแบ่งแอม
ปลิจูด รวมถึงการประยุกต์  ระบบการแทรกสอดแบบแบ่งหน้าคล่ืน  
การวัดเฟสด้วยช่องเปิดเล็กยาวจ านวนมาก  ความสามารถในการแยก
เชิงสเปกตรัมของเกรตติงแบบเลี้ยวเบน  ระบบการแทรกสอดแบบแบ่ง
แอมพลิจูด  ระบบการแทรกสอดเพื่อการวัดหน้าคลื่น  ระบบการแทรก
สอดแบบเฉือน  ทัศนวิสัยของระบบการแทรกสอดแบบหลายล าแสง  
คุณสมบัติเฉพาะของระบบการแทรกสอดแบบหลายล าแสง 
 
539657 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4(4-0-12) 
 (Electromagnetic Wave Theory) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ไฟฟ้าสถิต  กฎของเกาส์  โพเทนเชียล  ขั้วคู่  ข้อปัญหาค่า
ขอบทางไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็กสถิต  วัสดุทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
สมการของแมกซเวลล์  และการเคลื่อนท่ีของคลื่นระนาบ ดิสเปอร์ชั่น 
ทัศนศาสตร์ของโลหะและทัศนศาสตร์ของผลึก โพลาไรเซซ่ัน 
 
539658 อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์ 4(4-0-12) 
 (Photonics Devices) 
วิชาบังคับก่อน : 539657 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
    หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการพื้นฐานของอุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์ชนิดต่างๆ เช่น 
ท่อน าคลื่น ใยแก้วน าแสง และอุปกรณ์กล้ าสัญญาณ เป็นต้น ท่อน าคลื่น 
แบบแผ่นระนาบ ทฤษฎีโหมดของการคู่ควบ การคู่ควบแสงระหว่างท่อ
น าคลื่น ตัวคู่ควบแบบก าหนดทิศทาง ใยแก้วน าแสงแบบซิงเกิลโหมด
และแบบมัลติโหมด ปรากฏการณ์อิเล็กโตร -ออพติกแบบเชิงเส้น  
อิเล็กโตรออพติกเทนซอร์  ตัวกล้ าสัญญาณในแนวยาว ตัวกล้ าสัญญาณ
ในแนวขวาง การกล้ าสัญญาณแอมปลิจูด การกล้ าสัญญาณเฟส และตัว
กล้ าสัญญาณแบบมาซเซนเดอร์ 
 
539659 สเปกโตรสโคปีเชิงแสง 4(4-0-12) 
 (Optical Spectroscopy) 
วิชาบังคับก่อน : 539651ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์  
   หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 เทคนิคและเครื่องมือทางด้านสเปกโตรสโคปีท่ีนิยมใช้งาน
แพร่หลายในทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ เช่น สเปกโตร
มิเตอร์ส าหรับการดูดกลืนแสงในช่วง UV/VIS/NIR สเปกโตรมิเตอร์ท่ีใช้
หลักการแปลงแบบฟูริเยร์ สเปกโตรมิเตอร์ส าหรับวัดการเรืองแสง การ
วัดโฟตอนแบบแยกแยะเวลา การวัดช่วงชีวิตของการเรืองแสง และ
เทคนิคการวัดระยะเวลาการเดินทางแสง 
 
539661 เครื่องมือวัดทางชีวภาพและการแพทย์ 4(4-0-12) 
 (Instrumentation in Biology and Medicine) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของเครื่องมือวัดทางชีวภาพและการแพทย์ 
เซ็นเซอร์และหลักการวัด การขยายสัญญาณและการประมวลสัญญาณ 
ศักย์ไฟฟ้าชีวภาพ อิเล็กโทรดชีวภาพ EEG ECG ออกซิมิเตอร์แบบพัลส์ 
เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์จ าลองจากโครงสร้างของวัสดุใน
ธรรมชาติ และเทคนิคการถ่ายภาพทางชีวภาพ 
 
539662 ระบบและสัญญาณภาพทางการแพทย์ 4(4-0-12) 
 (Medical Imaging Signals and Systems) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์และการออกแบบเครื่องมือ 
ส าหรับเครื่องมือถ่ายภาพทางการแพทย์ ทฤษฎีระบบเชิงเส้น หลักการ
ของการถ่ายภาพเอ๊กซเรย์ หลักการการถ่ายภาพตัดขวางอัตโนมัติ การ
ถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ MRI การถ่ายภาพคลื่นเสียงความถี่
สูง และตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือถ่ายภาพเน้ือเยื่อมะเร็งขนาดเล็ก 
 
539663 วิศวกรรมเชิงทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์ 4(4-0-12) 
 (Optical Engineering in Biomedical Optics)  
วิชาบังคับก่อน : 539655การออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร์หรือ 
   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎี หลักการท างาน และการออกแบบเครื่องมือทรรศน
ศาสตร์พื้นฐานต่างๆ ท่ีมีการน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์
อย่างกว้างขวาง เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบท่ัวไป 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 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539672 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทาง 4(4-0-12) 
 ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 2  
 (Selected Topic in Electronics and Photonics II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539673 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทาง 4(4-0-12) 
 ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 3  
 (Selected Topic in Electronics and Photonics III) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539674 เทคโนโลยีขั นสูงทางด้าน 4(4-0-12) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 1  
 (Advanced Technologies in Electronics and 
 Photonics I) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่ง
รายงานในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539675 เทคโนโลยีขั นสูงทางด้าน 4(4-0-12) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 2  
 (Advanced Technologies in Electronics and  
 Photonics II) 
วิชาบังคับกอ่น : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่ง
รายงานในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539676 เทคโนโลยีขั นสูงทางด้าน 4(4-0-12) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 3  
 (Advanced Technologies in Electronics and  
 Photonics III) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่ง
รายงานในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539681 สัมมนาบัณฑิตศึกษาส าหรับวิศวกรรม 1(1-0-3) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์  
 (Electronics and Photonics Engineering Graduate  
 Seminar) 
บังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายหรืออภิปรายกลุ่มรายสัปดาห์ในหัวข้อทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ น าโดยคณาจารย์
ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ  การพัฒนาทักษะการสืบค้น ทักษะการเขียน
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 ระบบแทรกสอดแสงแบบแบ่งหน้าคล่ืนและแบบแบ่งแอม
ปลิจูด รวมถึงการประยุกต์  ระบบการแทรกสอดแบบแบ่งหน้าคล่ืน  
การวัดเฟสด้วยช่องเปิดเล็กยาวจ านวนมาก  ความสามารถในการแยก
เชิงสเปกตรัมของเกรตติงแบบเลี้ยวเบน  ระบบการแทรกสอดแบบแบ่ง
แอมพลิจูด  ระบบการแทรกสอดเพื่อการวัดหน้าคลื่น  ระบบการแทรก
สอดแบบเฉือน  ทัศนวิสัยของระบบการแทรกสอดแบบหลายล าแสง  
คุณสมบัติเฉพาะของระบบการแทรกสอดแบบหลายล าแสง 
 
539657 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4(4-0-12) 
 (Electromagnetic Wave Theory) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ไฟฟ้าสถิต  กฎของเกาส์  โพเทนเชียล  ขั้วคู่  ข้อปัญหาค่า
ขอบทางไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็กสถิต  วัสดุทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
สมการของแมกซเวลล์  และการเคลื่อนท่ีของคลื่นระนาบ ดิสเปอร์ชั่น 
ทัศนศาสตร์ของโลหะและทัศนศาสตร์ของผลึก โพลาไรเซซ่ัน 
 
539658 อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์ 4(4-0-12) 
 (Photonics Devices) 
วิชาบังคับก่อน : 539657 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
    หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการพื้นฐานของอุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์ชนิดต่างๆ เช่น 
ท่อน าคลื่น ใยแก้วน าแสง และอุปกรณ์กล้ าสัญญาณ เป็นต้น ท่อน าคลื่น 
แบบแผ่นระนาบ ทฤษฎีโหมดของการคู่ควบ การคู่ควบแสงระหว่างท่อ
น าคล่ืน ตัวคู่ควบแบบก าหนดทิศทาง ใยแก้วน าแสงแบบซิงเกิลโหมด
และแบบมัลติโหมด ปรากฏการณ์อิเล็กโตร -ออพติกแบบเชิงเส้น  
อิเล็กโตรออพติกเทนซอร์  ตัวกล้ าสัญญาณในแนวยาว ตัวกล้ าสัญญาณ
ในแนวขวาง การกล้ าสัญญาณแอมปลิจูด การกล้ าสัญญาณเฟส และตัว
กล้ าสัญญาณแบบมาซเซนเดอร์ 
 
539659 สเปกโตรสโคปีเชิงแสง 4(4-0-12) 
 (Optical Spectroscopy) 
วิชาบังคับก่อน : 539651ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์  
   หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 เทคนิคและเครื่องมือทางด้านสเปกโตรสโคปีท่ีนิยมใช้งาน
แพร่หลายในทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ เช่น สเปกโตร
มิเตอร์ส าหรับการดูดกลืนแสงในช่วง UV/VIS/NIR สเปกโตรมิเตอร์ท่ีใช้
หลักการแปลงแบบฟูริเยร์ สเปกโตรมิเตอร์ส าหรับวัดการเรืองแสง การ
วัดโฟตอนแบบแยกแยะเวลา การวัดช่วงชีวิตของการเรืองแสง และ
เทคนิคการวัดระยะเวลาการเดินทางแสง 
 
539661 เครื่องมือวัดทางชีวภาพและการแพทย์ 4(4-0-12) 
 (Instrumentation in Biology and Medicine) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของเครื่องมือวัดทางชีวภาพและการแพทย์ 
เซ็นเซอร์และหลักการวัด การขยายสัญญาณและการประมวลสัญญาณ 
ศักย์ไฟฟ้าชีวภาพ อิเล็กโทรดชีวภาพ EEG ECG ออกซิมิเตอร์แบบพัลส์ 
เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์จ าลองจากโครงสร้างของวัสดุใน
ธรรมชาติ และเทคนิคการถ่ายภาพทางชีวภาพ 
 
539662 ระบบและสัญญาณภาพทางการแพทย์ 4(4-0-12) 
 (Medical Imaging Signals and Systems) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์และการออกแบบเครื่องมือ 
ส าหรับเครื่องมือถ่ายภาพทางการแพทย์ ทฤษฎีระบบเชิงเส้น หลักการ
ของการถ่ายภาพเอ๊กซเรย์ หลักการการถ่ายภาพตัดขวางอัตโนมัติ การ
ถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ MRI การถ่ายภาพคลื่นเสียงความถี่
สูง และตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือถ่ายภาพเน้ือเยื่อมะเร็งขนาดเล็ก 
 
539663 วิศวกรรมเชิงทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์ 4(4-0-12) 
 (Optical Engineering in Biomedical Optics)  
วิชาบังคับก่อน : 539655การออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร์หรือ 
   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎี หลักการท างาน และการออกแบบเครื่องมือทรรศน
ศาสตร์พื้นฐานต่างๆ ท่ีมีการน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์
อย่างกว้างขวาง เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบท่ัวไป 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 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539672 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทาง 4(4-0-12) 
 ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 2  
 (Selected Topic in Electronics and Photonics II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539673 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทาง 4(4-0-12) 
 ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 3  
 (Selected Topic in Electronics and Photonics III) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะน้ัน หรือ
เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539674 เทคโนโลยีขั นสูงทางด้าน 4(4-0-12) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 1  
 (Advanced Technologies in Electronics and 
 Photonics I) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่ง
รายงานในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539675 เทคโนโลยีขั นสูงทางด้าน 4(4-0-12) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 2  
 (Advanced Technologies in Electronics and  
 Photonics II) 
วิชาบังคับกอ่น : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่ง
รายงานในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539676 เทคโนโลยีขั นสูงทางด้าน 4(4-0-12) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 3  
 (Advanced Technologies in Electronics and  
 Photonics III) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายโดยคณาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อท่ีบรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ นักศึกษาจ าเป็นต้องส่ง
รายงานในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย 
 
539681 สัมมนาบัณฑิตศึกษาส าหรับวิศวกรรม 1(1-0-3) 
 อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์  
 (Electronics and Photonics Engineering Graduate  
 Seminar) 
บังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การบรรยายหรืออภิปรายกลุ่มรายสัปดาห์ในหัวข้อทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ น าโดยคณาจารย์
ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ  การพัฒนาทักษะการสืบค้น ทักษะการเขียน



644 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

บทความวิชาการ ทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาจะได้รับ
มอบหมายให้เขียนบทความหรือรายงานทางวิชาการ และน าเสนอบทความ 
 
539751 หลักการส าคัญทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-12) 
 (Principles of Optoelectronics) 
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
  โดยความเห็นชอบของสาขา  
 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวน า 
รอยต่อพีเอ็น ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ไดโอด สัญญาณรบกวนและการ
วัดความเข้มแสง โฟโตไดโอด มอดยูเลเตอร์และสวิตช์ทางแสง ท่อน า
แสง เส้นใยน าแสง และเซ็นเซอร์เส้นใยน าแสง 
 

539752 ทัศนศาสตร์เชิงค านวณ 4(4-0-12) 
 (Mathematical Optics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการค านวณ เพื่อศึกษา
หรือประยุกต์ความรู้ทางทัศนศาสตร์ เทคนิคการค านวณทางคณิตศาสตร์
โดยใช้ Matlab  การค านวณในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการแปลงฟูริเยร์ การ
ค านวณการเคลื่อนท่ีของคลื่น เลนส์บางแสง การประมวลผลภาพ สถิติและ
การกระจาย การจ าลองแบบมอนติคาร์โล การค้นคืน และเวฟเลท   
 

539753 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติ 4(4-0-12) 
 ทางแสงของวัสดุ  
 (Electrical and Optical Properties of Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุสารกึ่ งตัวน าท่ี เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างผลึก พันธะระหว่างอะตอม และความไม่สมบูรณ์ของ
โครงสร้างผลึก  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอิ เล็กทรอนิกส์ 
คุณสมบัติทางไฟฟ้า และคุณสมบัติทางแสงของวัสดุ คุณสมบัติของ
โลหะ ฉนวน ฟิล์มบาง สารก่ึงตัวน า เกนและแควิตี้ เลเซอร์ คุณสมบัติ
ไม่เชิงเส้น และคุณสมบัติอิเล็กโตรออปติกส์ของวัสดุ   

540201 สถิติส าหรับวิศวกร 3(2-3-7) 
 (Statistics for Engineer) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจงแบบไบโนเมียล แบบปัวซอง และ
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง เช่น การแจกแจงแบบปกต ิ
แบบเอกซ์โปเนนเชียล ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การฟิตข้อมูลและ
สหสัมพันธ์  การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถิต ิ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. จ าแนกชนิดของข้อมูลและรูปแบบการแจกแจงข้อมูลได้
ตั้งสมมติฐานและพิสูจน์สมมติฐานทางสถิติเบื้องต้นได้น าเสนอข้อมูลเชิง
สถิติในรูปแบบตารางและแผนภาพได้อย่างเหมาะสมใช้ซอฟท์แวร์เชิง
พาณิชย์ช่วยน าเสนอข้อมูลและพิสูจน์สมมติฐานทางสถิติเบื้องต้นได้ 

2. มีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
3.  

540202 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล  4(4-0-8) 
 (Heat and Fluid Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1  
 นิยามความร้อนและของไหล ความจุความร้อน หน่วยวัด 
แหล่งก าเนิดความร้อน การเผาไหม้ (ของแข็ง ของเหลว และก๊าช) กฏ
ข้อท่ี 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ วงจรเครื่องความร้อนและเครื่อง
ท าความเย็น การถ่ายเทความร้อน (การน า การพา การแผ่รังสี ) 
อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน การไหลของของไหล และการขับเคลื่อนของ
ไหล การระบายความร้อนในอุปกรณ์  ข้อควรคิดในการออกแบบ
อุปกรณ์เกี่ยวกับความร้อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ค านวณเกี่ยวกับกระบวนการและวัฏจักรเชิงความร้อน 
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2. อธิบายหลักการของกฎข้อท่ีหน่ึงและข้อที่สองของเทอร์โม
ไดนามิกส์   

3. เขียนและอธิบายความหมายของสมการควบคุมการไหลและ
ความร้อนพร้อมท้ังประยุกต์กับปัญหาเบื้องต้นท่ีเกี่ยวกับการ
ไหลและความร้อน 

4. แก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน 
5. วิเคราะห์มิติเพ่ือแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ของไหลและความ

ร้อน 
6. ออกแบบระบบและเลือกใช้เครื่องสูบเครื่องเป่าได้อย่าง

เหมาะสม 
 
540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื องต้น 2(1-3-5) 
  (Computer for Basic Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เบื้องต้น ตลอดจนการศึกษาการใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การสร้างและน าเสนองาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การออกแบบเบื้องต้นได ้  

2. นักศึกษาสามารถสามารถน าข้อมูลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อไปใช้
ในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 

3. นักศึกษาสามารถออกแบบชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายข้อบังคับได้ 

 
540301 การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Ergonomics for Product Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหลักการทางการยศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
ปัจจัย และข้อจ ากัดต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อช่วยการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้งาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางการยศาสตร์ได้ 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หน้าท่ีการท างานและเชื่อมโยงเข้า
กับปัจจัยและข้อจ ากัดต่างๆ ของมนุษย์ 

3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางการยศาสตร์เพื่อ
ออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ให้ มี รูปแบบ ท่ี เหมาะสม สะดวก 
ปลอดภัยต่อการใช้งาน 

 
540400 วิศวกรรมย้อนรอย 3(3-0-6) 
 (Reverse Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคของชิ้นส่วนหรือ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อย้อนรอยดูขนาด รูปร่าง ชนิด
ของวัสดุ หน้าท่ีการท างาน วิธีการประกอบ กรรมวิธีการผลิต และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อน าข้อมูลมา
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการด้านวิศวกรรมย้อนรอยได้ 
2. นักศึกษาสามารถสามารถน าข้อมูลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน า

ประยุกต์ใช้กับหลักการของวิศวกรรมย้อนรอยได ้
3. นักศึกษาสามารถศึกษาและออกแบบชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับการ

ใช้งานด้วยหลักการด้านวิศวกรรมย้อนรอย โดยอยู่ภายใต้
กฎหมายข้อบังคับได้ 

 

551101  เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-7) 
 (Engineering Graphics) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การ
อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การก าหนดมิติและการเผื่อในงาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  การเขียน
ภาพร่างด้วยมือเปล่า 
 
551102  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4(2-6-10) 
 (Computer Programming) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 



644 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

บทความวิชาการ ทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาจะได้รับ
มอบหมายให้เขียนบทความหรือรายงานทางวิชาการ และน าเสนอบทความ 
 
539751 หลักการส าคัญทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-12) 
 (Principles of Optoelectronics) 
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
  โดยความเห็นชอบของสาขา  
 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวน า 
รอยต่อพีเอ็น ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ไดโอด สัญญาณรบกวนและการ
วัดความเข้มแสง โฟโตไดโอด มอดยูเลเตอร์และสวิตช์ทางแสง ท่อน า
แสง เส้นใยน าแสง และเซ็นเซอร์เส้นใยน าแสง 
 

539752 ทัศนศาสตร์เชิงค านวณ 4(4-0-12) 
 (Mathematical Optics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการค านวณ เพื่อศึกษา
หรือประยุกต์ความรู้ทางทัศนศาสตร์ เทคนิคการค านวณทางคณิตศาสตร์
โดยใช้ Matlab  การค านวณในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการแปลงฟูริเยร์ การ
ค านวณการเคลื่อนท่ีของคลื่น เลนส์บางแสง การประมวลผลภาพ สถิติและ
การกระจาย การจ าลองแบบมอนติคาร์โล การค้นคืน และเวฟเลท   
 

539753 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติ 4(4-0-12) 
 ทางแสงของวัสดุ  
 (Electrical and Optical Properties of Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุสารกึ่ งตัวน าท่ี เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างผลึก พันธะระหว่างอะตอม และความไม่สมบูรณ์ของ
โครงสร้างผลึก  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอิ เล็กทรอนิกส์ 
คุณสมบัติทางไฟฟ้า และคุณสมบัติทางแสงของวัสดุ คุณสมบัติของ
โลหะ ฉนวน ฟิล์มบาง สารกึ่งตัวน า เกนและแควิตี้ เลเซอร์ คุณสมบัติ
ไม่เชิงเส้น และคุณสมบัติอิเล็กโตรออปติกส์ของวัสดุ   

540201 สถิติส าหรับวิศวกร 3(2-3-7) 
 (Statistics for Engineer) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจงแบบไบโนเมียล แบบปัวซอง และ
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง เช่น การแจกแจงแบบปกต ิ
แบบเอกซ์โปเนนเชียล ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การฟิตข้อมูลและ
สหสัมพันธ์  การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถิต ิ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. จ าแนกชนิดของข้อมูลและรูปแบบการแจกแจงข้อมูลได้
ตั้งสมมติฐานและพิสูจน์สมมติฐานทางสถิติเบื้องต้นได้น าเสนอข้อมูลเชิง
สถิติในรูปแบบตารางและแผนภาพได้อย่างเหมาะสมใช้ซอฟท์แวร์เชิง
พาณิชย์ช่วยน าเสนอข้อมูลและพิสูจน์สมมติฐานทางสถิติเบื้องต้นได้ 

2. มีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
3.  

540202 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล  4(4-0-8) 
 (Heat and Fluid Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1  
 นิยามความร้อนและของไหล ความจุความร้อน หน่วยวัด 
แหล่งก าเนิดความร้อน การเผาไหม้ (ของแข็ง ของเหลว และก๊าช) กฏ
ข้อท่ี 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ วงจรเครื่องความร้อนและเครื่อง
ท าความเย็น การถ่ายเทความร้อน (การน า การพา การแผ่รังสี ) 
อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน การไหลของของไหล และการขับเคลื่อนของ
ไหล การระบายความร้อนในอุปกรณ์  ข้อควรคิดในการออกแบบ
อุปกรณ์เกี่ยวกับความร้อน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ค านวณเกี่ยวกับกระบวนการและวัฏจักรเชิงความร้อน 
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2. อธิบายหลักการของกฎข้อท่ีหน่ึงและข้อที่สองของเทอร์โม
ไดนามิกส์   

3. เขียนและอธิบายความหมายของสมการควบคุมการไหลและ
ความร้อนพร้อมท้ังประยุกต์กับปัญหาเบื้องต้นท่ีเกี่ยวกับการ
ไหลและความร้อน 

4. แก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน 
5. วิเคราะห์มิติเพ่ือแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ของไหลและความ

ร้อน 
6. ออกแบบระบบและเลือกใช้เครื่องสูบเครื่องเป่าได้อย่าง

เหมาะสม 
 
540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื องต้น 2(1-3-5) 
  (Computer for Basic Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เบื้องต้น ตลอดจนการศึกษาการใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การสร้างและน าเสนองาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การออกแบบเบื้องต้นได้  

2. นักศึกษาสามารถสามารถน าข้อมูลปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อไปใช้
ในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 

3. นักศึกษาสามารถออกแบบชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายข้อบังคับได้ 

 
540301 การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Ergonomics for Product Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหลักการทางการยศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึง
ปัจจัย และข้อจ ากัดต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อช่วยการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้งาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางการยศาสตร์ได้ 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หน้าท่ีการท างานและเชื่อมโยงเข้า
กับปัจจัยและข้อจ ากัดต่างๆ ของมนุษย์ 

3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางการยศาสตร์เพื่อ
ออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ให้ มี รูปแบบ ท่ี เหมาะสม สะดวก 
ปลอดภัยต่อการใช้งาน 

 
540400 วิศวกรรมย้อนรอย 3(3-0-6) 
 (Reverse Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคของชิ้นส่วนหรือ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อย้อนรอยดูขนาด รูปร่าง ชนิด
ของวัสดุ หน้าท่ีการท างาน วิธีการประกอบ กรรมวิธีการผลิต และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อน าข้อมูลมา
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการด้านวิศวกรรมย้อนรอยได้ 
2. นักศึกษาสามารถสามารถน าข้อมูลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน า

ประยุกต์ใช้กับหลักการของวิศวกรรมย้อนรอยได ้
3. นักศึกษาสามารถศึกษาและออกแบบชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับการ

ใช้งานด้วยหลักการด้านวิศวกรรมย้อนรอย โดยอยู่ภายใต้
กฎหมายข้อบังคับได้ 

 

551101  เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-7) 
 (Engineering Graphics) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การ
อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การก าหนดมิติและการเผื่อในงาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  การเขียน
ภาพร่างด้วยมือเปล่า 
 
551102  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4(2-6-10) 
 (Computer Programming) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
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 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ หลักการประมวลผล
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี การก าหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ 
ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
 
551111 เคมีส าหรับวิศวกร               4(4-0-8) 
 (Chemistry for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน  :ไม่มี 
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะ
เคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติท่ัวไป
ของกรดและเบสจลนศาสตร์เคมี  
 
551112 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-3) 
 (Chemistry for Engineers Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 551111 เคมีส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่ไปกับ  
          551112 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการทีมีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐาน
ในการท าปฏิบัติ การเคมี  สมบัติของแก๊ส สมบัติ ของของเหลว 
แบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตร์เคมีและ
ปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ  
 
551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1   4(4-0-8) 
 (Physics for Engineers I)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การเคลื่อนท่ีและกฎของนิวตัน งานและพลังงาน การอนุรักษ์
โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและการหมุน การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์
มอนิกและการแกว่งกวัด การแผ่ของคลื่นและคลื่นเสียง กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ซ 
 
551122  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1     1(0-3-0) 
 (Physics for Engineers ILaboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 551121ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่ไปกับ  
   551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 

 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง จะต้อง
ท าการทดลองด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล 
 
551123 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2    4(4-0-8) 
 (Physics for Engineers II) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
 สนามแม่เหล็กและศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็กและการเหน่ียวน า คลื่นแสง ฟิสิกส์ ควอนตัมเบื้องต้น 
อะตอม โมเลกุลและผลึกของแข็ง หลักพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ นิว
เคลียรสและอนุภาคมูลฐาน 
 
551124  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-0) 
 (Physics for Engineers Laboratory II) 

 วิชาบังคับก่อน : 551123ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่ไปกับ  
    551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 

 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 จะต้องท าการทดลองด้าน แสง ไฟฟ้ า 
อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 
551131  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 4(4-0-8) 
 (Engineering Mathematics I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจ ากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
เทคนิคการอินทิเกรตเชิงตัวเลข สถิติพ้ืนฐาน 
 
551132  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 4(4-0-8) 
 (Engineering Mathematics II) 
วิชาบังคับก่อน : 551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
 ล าดับและอนุกรม  เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร การอินทิเกรตหลายชั้น เวกเตอร์
แคลคูลัส ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้สมการพีชคณิต 
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551133  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 4(4-0-8) 
 (Engineering Mathematics III) 
วิชาบังคับก่อน : 551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น วิธีการใช้อนุกรมก าลัง อนุกรมเทเลอร์ 
การแปลงลาปลาซและประยุกต์ใช้ 
 
551200  พื นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2(1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 แนะน าแนวคิดของวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรกับแมค
คาทรอนิกส์ องค์ประกอบของระบบแมคคาทรอนิกส์ เช่น เซนเซอร์ 
ทรานสดิวเซอร์ ระบบการวัด ระบบไมโครโพเซสเซอร์และคอมพิวเตอร์ 
แมคคาทรอนิกส์ในการผลิต ไมโครโพเซสเซอร์ในระบบแมคคาทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนท่ี เช่น การขับ แอทรูเอเตอร์ และอุปกรณ์
ควบคุม ปฏิบัติการการวัดพื้นฐาน ปฏิบัติการการควบคุมพื้นฐาน เช่น 
การใช้พีแอลซีควบคุมระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติกส์ 
 
551201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม    4(4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน : 551121ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมแมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน 
หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ 
 
551202  วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 สมบัติ ท่ัวไปของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โลหะผสม 
แอสฟัลต์ ไม้ คอนกรีต พลาสติก เรซิน และยาง  สมบัติทางกลและ
วิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย  โครง
สร้างมหภาคและจุลภาค กระบวนการผลิตและขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ การ
อบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน วัสดุเซรามิกเบื้องต้น 
โครงสร้างของเซรามิก เซรามิกทางด้านวิศวกรรม แก้ว ซีเมนต์ วัสดุเชิง
ประกอบ และ วัสดุเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัติด้าน

ต่างๆ การประยุกต์ใช้วัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ การหาน้ าหนักโมเลกุลของพอ
ลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของ
พอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสม พอลิ
เมอร์คอมโพสิท และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 
 

551203  พลศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 551201 สถิตย์ศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 
จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนท่ี
และกฎข้อท่ีสองของนิวตัน อิมฟัลร์และโมเมนตัม จลนศาสตร์ของวัตถุ
เกร็งในการเคลื่อนท่ีในระนาบ 
 
551204  วิศวกรรมไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
และการแยกโดดสัญญาณ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยการแปลงลา
ปลาซ วงจรกรองความถี่ ความรู้เบื้องต้นด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
551205  กระบวนการผลิตและปฏิบัติการการผลิต        4(2-6-10) 
 (Manufacturing Processes and Workshop) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของวัสดุโลหะ 
เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม 
เช่นการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการหล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็นการขึ้น
รูปแบบผงการเชื่อม การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทาง
ความร้อน กระบวนการแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ เครื่ องจักร 
เครื่องจักรท่ีมีระบบควบคุมเชิงตัวเลขการปรับปรุงคุณภาพผิวและการ
เคลือบผิว หลักการเบื้องต้นของการคิดต้นทุนกระบวนการผลิตพร้อม
การฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิต 
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 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ หลักการประมวลผล
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี การก าหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ 
ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
 
551111 เคมีส าหรับวิศวกร               4(4-0-8) 
 (Chemistry for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน  :ไม่มี 
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะ
เคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติท่ัวไป
ของกรดและเบสจลนศาสตร์เคมี  
 
551112 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-3) 
 (Chemistry for Engineers Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 551111 เคมีส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่ไปกับ  
          551112 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการทีมีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐาน
ในการท าปฏิบัติ การเคมี  สมบัติของแก๊ส สมบัติ ของของเหลว 
แบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตร์เคมีและ
ปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ  
 
551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1   4(4-0-8) 
 (Physics for Engineers I)  
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การเคลื่อนท่ีและกฎของนิวตัน งานและพลังงาน การอนุรักษ์
โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและการหมุน การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์
มอนิกและการแกว่งกวัด การแผ่ของคลื่นและคลื่นเสียง กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ซ 
 
551122  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1     1(0-3-0) 
 (Physics for Engineers ILaboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 551121ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่ไปกับ  
   551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 

 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง จะต้อง
ท าการทดลองด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล 
 
551123 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2    4(4-0-8) 
 (Physics for Engineers II) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
 สนามแม่เหล็กและศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็กและการเหน่ียวน า คลื่นแสง ฟิสิกส์ ควอนตัมเบื้องต้น 
อะตอม โมเลกุลและผลึกของแข็ง หลักพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ นิว
เคลียรสและอนุภาคมูลฐาน 
 
551124  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-0) 
 (Physics for Engineers Laboratory II) 

 วิชาบังคับก่อน : 551123ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่ไปกับ  
    551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 

 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 จะต้องท าการทดลองด้าน แสง ไฟฟ้ า 
อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 
551131  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 4(4-0-8) 
 (Engineering Mathematics I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจ ากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
เทคนิคการอินทิเกรตเชิงตัวเลข สถิติพ้ืนฐาน 
 
551132  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 4(4-0-8) 
 (Engineering Mathematics II) 
วิชาบังคับก่อน : 551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
 ล าดับและอนุกรม  เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร การอินทิเกรตหลายชั้น เวกเตอร์
แคลคูลัส ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้สมการพีชคณิต 
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551133  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 4(4-0-8) 
 (Engineering Mathematics III) 
วิชาบังคับก่อน : 551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น วิธีการใช้อนุกรมก าลัง อนุกรมเทเลอร์ 
การแปลงลาปลาซและประยุกต์ใช้ 
 
551200  พื นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2(1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 แนะน าแนวคิดของวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรกับแมค
คาทรอนิกส์ องค์ประกอบของระบบแมคคาทรอนิกส์ เช่น เซนเซอร์ 
ทรานสดิวเซอร์ ระบบการวัด ระบบไมโครโพเซสเซอร์และคอมพิวเตอร์ 
แมคคาทรอนิกส์ในการผลิต ไมโครโพเซสเซอร์ในระบบแมคคาทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนท่ี เช่น การขับ แอทรูเอเตอร์ และอุปกรณ์
ควบคุม ปฏิบัติการการวัดพื้นฐาน ปฏิบัติการการควบคุมพื้นฐาน เช่น 
การใช้พีแอลซีควบคุมระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติกส์ 
 
551201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม    4(4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน : 551121ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมแมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน 
หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ 
 
551202  วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 สมบัติ ท่ัวไปของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โลหะผสม 
แอสฟัลต์ ไม้ คอนกรีต พลาสติก เรซิน และยาง  สมบัติทางกลและ
วิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย  โครง
สร้างมหภาคและจุลภาค กระบวนการผลิตและขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ การ
อบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน วัสดุเซรามิกเบื้องต้น 
โครงสร้างของเซรามิก เซรามิกทางด้านวิศวกรรม แก้ว ซีเมนต์ วัสดุเชิง
ประกอบ และ วัสดุเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัติด้าน

ต่างๆ การประยุกต์ใช้วัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ การหาน้ าหนักโมเลกุลของพอ
ลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของ
พอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสม พอลิ
เมอร์คอมโพสิท และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 
 

551203  พลศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 551201 สถิตย์ศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 
จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนท่ี
และกฎข้อท่ีสองของนิวตัน อิมฟัลร์และโมเมนตัม จลนศาสตร์ของวัตถุ
เกร็งในการเคลื่อนท่ีในระนาบ 
 
551204  วิศวกรรมไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
และการแยกโดดสัญญาณ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยการแปลงลา
ปลาซ วงจรกรองความถี่ ความรู้เบื้องต้นด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
551205  กระบวนการผลิตและปฏิบัติการการผลิต        4(2-6-10) 
 (Manufacturing Processes and Workshop) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของวัสดุโลหะ 
เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม 
เช่นการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการหล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็นการขึ้น
รูปแบบผงการเชื่อม การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทาง
ความร้อน กระบวนการแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ เครื่ องจักร 
เครื่องจักรท่ีมีระบบควบคุมเชิงตัวเลขการปรับปรุงคุณภาพผิวและการ
เคลือบผิว หลักการเบื้องต้นของการคิดต้นทุนกระบวนการผลิตพร้อม
การฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิต 
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551206  กลศาสตร์วัสดุ    4(4-0-8) 
 (Mechanics of Materials)  
วิชาบังคับก่อน : 551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 แรงและความ เค้น  ความสัมพั นธ์ ของความ เค้นและ
ความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์
ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และ
ความเค้นกระท าร่วม เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 
 

551207 เทอร์โมไดนามิกส์                                 4(4-0-8) 
          (Thermodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
            นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตาราง
และแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน ความร้อน กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์  การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเท
ความร้อนเบื้องต้น   การวิเคราะห์วัฎจักรอย่างง่ายของเทอร์โม
ไดนามิกส์  
 

551208  การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาดและ 2(1-3-5) 
 พิกัดความเผื่อของชิ นงาน  
 (Geometrics Dimensioning and Tolerancing) 
วิชาบังคับก่อน : 551101 การเขียนแบบวิศวกรรม 
 หลักการพื้นฐานและมาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์ในการ
ควบคุมรูปร่างรูปทรง การควบคุมคุณสมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด 
การให้ขนาดของชิ้นส่วน รวมถึงการก าหนดพิกัดความเผื่อในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันและค าสั่ง
ของโปรแกรมในการเขียนแบบพ้ืนฐานในสองและสามมิติ 
 

551241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ทักษะการเรียนรู้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน พัฒนาพฤติกรรมการเรียนและการใช้ประโยชน์จากแหล่งค้นคว้า 
ความเข้าใจเบื้องต้นท่ีจ าเป็นในการอ่านเอกสารทางวิชาการ 
 

551242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication II) 
วิชาบังคับก่อน : 551241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อวิชาชีพ เช่น  
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์ในงานอาชีพ ทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสารในท่ีท างาน เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
551300  สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1(0-3-3) 
 (Seminar in Mechatronics Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 551200 พื้นฐานวิศวกรรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในปัจจุบัน  
การน าเสนอด้วยโปสเตอร์  การพูดต่อหน้าสาธารณชนและการเขียนรายงาน 
 
551301  การออกแบบชิ นส่วนเครื่องจักร    4(4-0-8) 
 (Design of Mechanical Elements) 
วิชาบังคับก่อน : 551206 กลศาสตร์วัสดุ 
 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ทฤษฎีความเสียหายและการออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลภายใต้ภาระกรรมแบบสถิตและแบบแปรผัน การ
ออกแบบเพลาและอุปกรณ์ประกอบเพลา การออกระบบส่งก าลังด้วย
เฟือง เฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง เฟืองดอกจอก เฟืองตัวหนอน และ
ระบบส่งก าลังอื่น ๆ เกลียว สกรูส่งก าลัง รอยต่อหมุดย้ าและสลัก สปริง 
 
551302  อุปกรณ์กระตุ้นเชิงไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Actuator) 
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
พื้นฐานการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ มอเตอร์เซอร์โวแบบกระแสตรงและมอเตอร์เซอร์โว
กระแสสลับ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 
มอเตอร์สปินเดิล เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว 
เทคนิคการขับเคล่ือน สเต็บเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้
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แปรงถ่านและมอเตอร์สปิดเดิล ระบบไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้า 
ระบบนิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้า 
 
551303  การสั่นและแบบจ าลองระบบ              4(4-0-8) 
 (Vibration and System Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 การวิเคราะห์และแบบจ าลองระบบทางกล   ระบบไฟฟ้า   
ระบบของไหล-ความร้อน  ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมตริกส์ การ
ตอบสนองแบบอิสระของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่น
โดยการหมุน การตอบสนองแบบบังคับของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 
1 อันดับ  การสั่นโดยแรงรูปแบบต่าง ๆ การสั่นโดยการหน่วงความหนืด 
การสั่นพ้อง การตอบสนองทางพลวัตของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ
หลายอันดับ การตอบสนองเชิงความถี่และการสั่น การหาความถี่
ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ 
  
551304  การออกแบบเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
 (Design of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 กล่าวน าถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์การกระจัด
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไกการ
วิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนท่ีกลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง 
 

551305  การวัดและเครื่องมือวัด   4(4-0-8) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ คุณสมบั ติ
ของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ การใช้
สถิติในกระบวนการวัด  การปรับสภาพสัญญาณ  อุปกรณ์แสดงผล  
เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น  การกระจัด ความเร่ง วัดแรง วัดความ
ดัน อัตราการไหล  อุณหภูมิ 
 
551306  ระบบอิเล็กทรอนิกส์    4(4-0-8) 
 (Electronics System) 
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 

 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวตรวจจับและตัวขับเร้า 
การประมวลผลสัญญาณ การส่งสัญญาณและข้อมูล ระบบแสดงผลข้อมูล 
 
551307  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    4(4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : 551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
 หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
ค่าของเงินท่ีเปลี่ยนตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแก้ปัญหาดอกเบี้ย 
การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่าง ๆ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การคิด
ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประเมินการลงทุนทาง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้สภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  
กรณีศึกษาในทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 
551308  ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Automation System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอร์ส าหรับ
ระบบอัตโนมัติ  ศึกษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
แบบต่าง ๆ เช่น  PLC  ไมโครคอนโทลเลอร์  ศึกษาอุปกรณ์กระตุ้นท่ีใช้
ในระบบอัตโนมัติ  เช่น  มอเตอร์ลูกสูบ  ศึกษาระบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบ
นิวเมติกส์  ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า 
 
551309  การออกแบบระบบควบคุม 4(4-0-8) 
 (Control System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 551303 การสั่นและแบบจ าลองระบบ 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบแบบต่างๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ของไหล -ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์  ระบบนิวเมติกส์  เป็นต้น 
ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุม
ในโดเมนความถี่ แบบจ าลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุมแบบปัจจุบัน
เบื้องต้น 
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551206  กลศาสตร์วัสดุ    4(4-0-8) 
 (Mechanics of Materials)  
วิชาบังคับก่อน : 551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 แรงและความ เค้น  ความ สัมพั น ธ์ของความ เค้นและ
ความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์
ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และ
ความเค้นกระท าร่วม เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 
 

551207 เทอร์โมไดนามิกส์                                 4(4-0-8) 
          (Thermodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
            นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตาราง
และแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน ความร้อน กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์  การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเท
ความร้อนเบื้องต้น   การวิเคราะห์ วัฎจักรอย่างง่ายของเทอร์โม
ไดนามิกส์  
 

551208  การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาดและ 2(1-3-5) 
 พิกัดความเผื่อของชิ นงาน  
 (Geometrics Dimensioning and Tolerancing) 
วิชาบังคับก่อน : 551101 การเขียนแบบวิศวกรรม 
 หลักการพื้นฐานและมาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์ในการ
ควบคุมรูปร่างรูปทรง การควบคุมคุณสมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด 
การให้ขนาดของชิ้นส่วน รวมถึงการก าหนดพิกัดความเผื่อในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันและค าสั่ง
ของโปรแกรมในการเขียนแบบพ้ืนฐานในสองและสามมิติ 
 

551241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ทักษะการเรียนรู้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน พัฒนาพฤติกรรมการเรียนและการใช้ประโยชน์จากแหล่งค้นคว้า 
ความเข้าใจเบื้องต้นท่ีจ าเป็นในการอ่านเอกสารทางวิชาการ 
 

551242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication II) 
วิชาบังคับก่อน : 551241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อวิชาชีพ เช่น  
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์ในงานอาชีพ ทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสารในท่ีท างาน เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
551300  สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1(0-3-3) 
 (Seminar in Mechatronics Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 551200 พื้นฐานวิศวกรรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในปัจจุบัน  
การน าเสนอด้วยโปสเตอร์  การพูดต่อหน้าสาธารณชนและการเขียนรายงาน 
 
551301  การออกแบบชิ นส่วนเครื่องจักร    4(4-0-8) 
 (Design of Mechanical Elements) 
วิชาบังคับก่อน : 551206 กลศาสตร์วัสดุ 
 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ทฤษฎีความเสียหายและการออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลภายใต้ภาระกรรมแบบสถิตและแบบแปรผัน การ
ออกแบบเพลาและอุปกรณ์ประกอบเพลา การออกระบบส่งก าลังด้วย
เฟือง เฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง เฟืองดอกจอก เฟืองตัวหนอน และ
ระบบส่งก าลังอื่น ๆ เกลียว สกรูส่งก าลัง รอยต่อหมุดย้ าและสลัก สปริง 
 
551302  อุปกรณ์กระตุ้นเชิงไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Actuator) 
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
พื้นฐานการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ มอเตอร์เซอร์โวแบบกระแสตรงและมอเตอร์เซอร์โว
กระแสสลับ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 
มอเตอร์สปินเดิล เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว 
เทคนิคการขับเคล่ือน สเต็บเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้
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แปรงถ่านและมอเตอร์สปิดเดิล ระบบไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้า 
ระบบนิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้า 
 
551303  การสั่นและแบบจ าลองระบบ              4(4-0-8) 
 (Vibration and System Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 การวิเคราะห์และแบบจ าลองระบบทางกล   ระบบไฟฟ้า   
ระบบของไหล-ความร้อน  ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมตริกส์ การ
ตอบสนองแบบอิสระของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่น
โดยการหมุน การตอบสนองแบบบังคับของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 
1 อันดับ  การสั่นโดยแรงรูปแบบต่าง ๆ การสั่นโดยการหน่วงความหนืด 
การสั่นพ้อง การตอบสนองทางพลวัตของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ
หลายอันดับ การตอบสนองเชิงความถี่และการสั่น การหาความถี่
ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ 
  
551304  การออกแบบเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
 (Design of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 กล่าวน าถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์การกระจัด
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไกการ
วิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนท่ีกลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง 
 

551305  การวัดและเครื่องมือวัด   4(4-0-8) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ คุณสมบั ติ
ของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ การใช้
สถิติในกระบวนการวัด  การปรับสภาพสัญญาณ  อุปกรณ์แสดงผล  
เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น  การกระจัด ความเร่ง วัดแรง วัดความ
ดัน อัตราการไหล  อุณหภูมิ 
 
551306  ระบบอิเล็กทรอนิกส์    4(4-0-8) 
 (Electronics System) 
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 

 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวตรวจจับและตัวขับเร้า 
การประมวลผลสัญญาณ การส่งสัญญาณและข้อมูล ระบบแสดงผลข้อมูล 
 
551307  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    4(4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : 551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
 หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
ค่าของเงินท่ีเปลี่ยนตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแก้ปัญหาดอกเบี้ย 
การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่าง ๆ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การคิด
ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประเมินการลงทุนทาง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้สภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  
กรณีศึกษาในทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 
551308  ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Automation System) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอร์ส าหรับ
ระบบอัตโนมัติ  ศึกษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
แบบต่าง ๆ เช่น  PLC  ไมโครคอนโทลเลอร์  ศึกษาอุปกรณ์กระตุ้นท่ีใช้
ในระบบอัตโนมัติ  เช่น  มอเตอร์ลูกสูบ  ศึกษาระบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบ
นิวเมติกส์  ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า 
 
551309  การออกแบบระบบควบคุม 4(4-0-8) 
 (Control System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 551303 การสั่นและแบบจ าลองระบบ 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบแบบต่างๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ของไหล -ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์  ระบบนิวเมติกส์  เป็นต้น 
ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุม
ในโดเมนความถ่ี แบบจ าลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุมแบบปัจจุบัน
เบื้องต้น 
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551340  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1    1(1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการวัด การวัดและเครื่องมือวัด การ
ส่งผ่านข้อมูลการวัด เช่น การใช้ เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดต าแหน่ง 
ความเร็ว ความเร่ง วัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด และเซนเซอร์อื่น ๆ 
 
551341  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 1(1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 551340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 
 ปฏิบัติการการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ประกอบด้วย
มอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับ  การใช้งานของเซนเซอร์
อุตสาหกรรม การใช้พีแอลซีควบคุมระบบนิวแมติกส์  และระบบไฮดรอ
ลิกส์การวัดการสั่น การสมดุลเพลา 
 
551401  ต้นก าลังของไหล 3(3-0-6) 
 (Fluid Power) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
 หลักพื้นฐานของของไหลสถิต ความดันในของไหล คุณสมบัติ
ของไหล สมการพื้นฐานของของไหล เช่น สมการความต่อเนื่อง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน ท่อและระบบท่อ การไหลในท่ออุปกรณ์ 
ควบคุมการไหล เครื่องสูบ คอมเพสเซอร์ การออกแบบลูกสูบนิวเมติก 
และไฮดรอลิกส์ ระบบส่งก าลังด้วยของไหล 
 
551402  ระบบไมโครคอนโทรลเลอ 4(4-0-8) 
 (Microcontroller System) 
วิชาบังคับก่อน : 551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ระบบดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ระบบอินพุตและเอาต์พุต ระบบสื่อสารการเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบและพัฒนาน าไปใช้งานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
551440  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3    2(1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน : 551341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 

 วงจรดิจิตอล ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบของการมองเห็น 
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมต าแหน่งของสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ ปฏิบัติการระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์การ
ออกแบบระบบควบคุมส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
551450  หุ่นยนต์เบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน : 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 ประวัติและความเป็นมาของหุ่นยนต์  ประเภทของหุ่นยนต์  
ลักษณะหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการเคลื่อนท่ีและเคลื่อนย้ายท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ  
ส่วนประกอบ สมการเพื่อการเปลี่ยนพิกัดในหุ่นยนต์  สมการในการ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์  การก าหนดเส้นทางการเคลื่อนท่ี  การจ าลอง
ระบบและการโปรแกรมหุ่นยนต์  
 
551451  การจัดการอุตสาหกรรม    4(4-0-8) 
 (Industrial Management) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 หน้าทีของการจัดการในอุตสาหกรรม  กลยุทธ์การผลิตและ
การด าเนินงาน การพยากรณ์ความต้องการและการก าหนดปัจจัยการ
ผลิตการวิเคราะห์ท าเลท่ีตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการการจัดการโครงการ รวมท้ังหลักความปลอดภัย ในโรงงาน 
และการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน  
 
551452  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล ท่ีทันสมัยท่ีใช้
อยู่ในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลท่ีใช้
ในการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอ
ของนักศึกษา 
 
551453  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
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 ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีใช้ในการ
เพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอของ
นักศึกษา 
 
551454  เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Electronics Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการ
เพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอของ
นักศึกษา 
 
551455  เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Computer Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับทางทางคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอ
ของนักศึกษา 
 
551456 การจัดการสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
 (Environmental Management) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การศึกษาเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน 
ลักษณะของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมกฎหมายและหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
 
551457  การเขียนแบบเครื่องกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

 ศึกษาการเขียนแบบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบเครื่องกล  
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางเครื่องกล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
การเขียนแบบทางเครื่องกล 
 

551458  การเขียนแบบไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาการเขียนแบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบไฟฟ้า  
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางไฟฟ้า  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการ
เขียนแบบทางไฟฟ้า 
 
551459  การเขียนแบบอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Drawing) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึ กษาการ เขี ยนแบบ เฉพาะทางด้ านการ เขี ยนแบบ
อุตสาหกรรม  ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม  การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม 
 
551460  การใช้เครื่องมือกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Tool) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือกล ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลต่าง ๆ  
 
551461  การใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Tool) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือไฟฟ้า ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่าง ๆ  
 
551462  การใช้เครื่องมือในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Tool) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
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551340  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1    1(1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการวัด การวัดและเครื่องมือวัด การ
ส่งผ่านข้อมูลการวัด เช่น การใช้ เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดต าแหน่ง 
ความเร็ว ความเร่ง วัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด และเซนเซอร์อื่น ๆ 
 
551341  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 1(1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 551340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 
 ปฏิบัติการการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ประกอบด้วย
มอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับ  การใช้งานของเซนเซอร์
อุตสาหกรรม การใช้พีแอลซีควบคุมระบบนิวแมติกส์  และระบบไฮดรอ
ลิกส์การวัดการสั่น การสมดุลเพลา 
 
551401  ต้นก าลังของไหล 3(3-0-6) 
 (Fluid Power) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
 หลักพื้นฐานของของไหลสถิต ความดันในของไหล คุณสมบัติ
ของไหล สมการพื้นฐานของของไหล เช่น สมการความต่อเนื่อง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน ท่อและระบบท่อ การไหลในท่ออุปกรณ์ 
ควบคุมการไหล เครื่องสูบ คอมเพสเซอร์ การออกแบบลูกสูบนิวเมติก 
และไฮดรอลิกส์ ระบบส่งก าลังด้วยของไหล 
 
551402  ระบบไมโครคอนโทรลเลอ 4(4-0-8) 
 (Microcontroller System) 
วิชาบังคับก่อน : 551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ระบบดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ระบบอินพุตและเอาต์พุต ระบบสื่อสารการเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบและพัฒนาน าไปใช้งานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
551440  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3    2(1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน : 551341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 

 วงจรดิจิตอล ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบของการมองเห็น 
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมต าแหน่งของสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ ปฏิบัติการระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์การ
ออกแบบระบบควบคุมส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
551450  หุ่นยนต์เบื องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน : 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 ประวัติและความเป็นมาของหุ่นยนต์  ประเภทของหุ่นยนต์  
ลักษณะหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการเคลื่อนท่ีและเคลื่อนย้ายท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ  
ส่วนประกอบ สมการเพื่อการเปลี่ยนพิกัดในหุ่นยนต์  สมการในการ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์  การก าหนดเส้นทางการเคลื่อนท่ี  การจ าลอง
ระบบและการโปรแกรมหุ่นยนต์  
 
551451  การจัดการอุตสาหกรรม    4(4-0-8) 
 (Industrial Management) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 หน้าทีของการจัดการในอุตสาหกรรม  กลยุทธ์การผลิตและ
การด าเนินงาน การพยากรณ์ความต้องการและการก าหนดปัจจัยการ
ผลิตการวิเคราะห์ท าเลท่ีตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการการจัดการโครงการ รวมท้ังหลักความปลอดภัย ในโรงงาน 
และการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน  
 
551452  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล ท่ีทันสมัยท่ีใช้
อยู่ในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลท่ีใช้
ในการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอ
ของนักศึกษา 
 
551453  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

651 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

 ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีใช้ในการ
เพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอของ
นักศึกษา 
 
551454  เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4(4-0-8) 
 (Electronics Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการ
เพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอของ
นักศึกษา 
 
551455  เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Computer Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับทางทางคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอ
ของนักศึกษา 
 
551456 การจัดการสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
 (Environmental Management) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 การศึกษาเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน 
ลักษณะของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมกฎหมายและหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
 
551457  การเขียนแบบเครื่องกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

 ศึกษาการเขียนแบบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบเครื่องกล  
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางเครื่องกล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
การเขียนแบบทางเครื่องกล 
 

551458  การเขียนแบบไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึกษาการเขียนแบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบไฟฟ้า  
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางไฟฟ้า  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการ
เขียนแบบทางไฟฟ้า 
 
551459  การเขียนแบบอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Drawing) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ศึ กษาการ เขี ยนแบบ เฉพาะทางด้ านการ เขี ยนแบ บ
อุตสาหกรรม  ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม  การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม 
 
551460  การใช้เครื่องมือกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Tool) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือกล ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลต่าง ๆ  
 
551461  การใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Tool) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือไฟฟ้า ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่าง ๆ  
 
551462  การใช้เครื่องมือในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Tool) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
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 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเครื่องมืออุตสาหกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษา
เรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 
551463  เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 4(4-0-8) 
 (Data Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วย
สื่อแม่เหล็ก เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ เทคโนโลยี
หัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ กระบวนการเขียนและอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก์  
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์  เทคโนโลยีการผลิตด้วย
กระบวนการฟิล์มบาง  เทคโนโลยีห้องสะอาด การบันทึกข้อมูลโดยการใช้
สารกึ่งตัวน า  แนวโน้มเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในอนาคต  การศึกษาดู
งานโรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ 
 
551464 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 เมคคาทรอนิกส์  
 (Advanced Topics in Mechatronics Engineering) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่างๆ ของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 
551465  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 เมคคาทรอนิกส์  
 (Special Problems in Mechatronics Engineering) 
เง่ือนไข :โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นขอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชาและต้องการสอบปากเปล่า 
 
551470  โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์      4(0-12-12) 
 (Mechatronics Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงงานจะต้องส าเร็จภายในหน่ึงภาค
การศึกษา นักศึกษาจะต้องศึกษาความเป็นมา ความเป็นไปได้ของ
ปัญหา ประมาณการงบประมาณ และก าหนดรูปแบบของโครงงานให้
ชัดเจน มีการประเมินความส าเร็จของงานโดยการสอบปากเปล่าและส่ง
เอกสารรายงานตามรูปแบบท่ีสาขาฯ ก าหนด   
 
551490  เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
551491  สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน: รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
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551494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 9 หน่วยกิต 
 (Mechatronics Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนา
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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 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเครื่องมืออุตสาหกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษา
เรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 
551463  เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 4(4-0-8) 
 (Data Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วย
สื่อแม่เหล็ก เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ เทคโนโลยี
หัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ กระบวนการเขียนและอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก์  
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์   เทคโนโลยีการผลิตด้วย
กระบวนการฟิล์มบาง  เทคโนโลยีห้องสะอาด การบันทึกข้อมูลโดยการใช้
สารกึ่งตัวน า  แนวโน้มเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในอนาคต  การศึกษาดู
งานโรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ 
 
551464 หัวข้อศึกษาขั นสูงทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 เมคคาทรอนิกส์  
 (Advanced Topics in Mechatronics Engineering) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่างๆ ของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 
551465  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 เมคคาทรอนิกส์  
 (Special Problems in Mechatronics Engineering) 
เง่ือนไข :โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นขอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชาและต้องการสอบปากเปล่า 
 
551470  โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์      4(0-12-12) 
 (Mechatronics Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 

 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงงานจะต้องส าเร็จภายในหน่ึงภาค
การศึกษา นักศึกษาจะต้องศึกษาความเป็นมา ความเป็นไปได้ของ
ปัญหา ประมาณการงบประมาณ และก าหนดรูปแบบของโครงงานให้
ชัดเจน มีการประเมินความส าเร็จของงานโดยการสอบปากเปล่าและส่ง
เอกสารรายงานตามรูปแบบท่ีสาขาฯ ก าหนด   
 
551490  เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
551491  สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน: รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
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551494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 9 หน่วยกิต 
 (Mechatronics Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนา
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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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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 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 start-
up 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, Vendor-
managed 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         4(3-3-9) 
Prerequisite : 581212 Engineering Rheology and  

       581234 Material Processing II 
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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 start-
up 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, Vendor-
managed 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         4(3-3-9) 
Prerequisite : 581212 Engineering Rheology and  

       581234 Material Processing II 
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 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 Pre-
cooperative 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 post-
placement 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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 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 Pre-
cooperative 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 post-
placement 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 multi-
disciplinary 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 post-
placement 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 multi-
disciplinary 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. 

 
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 post-
placement 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 multi-

disciplinary 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 4(4-0-8) 
Prerequisite : 103105 Calculus III 

 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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5. Schedule a work plan and have the flexibility to 
respond to changing circumstances. 

6. Establish good working relationships in a multi-
disciplinary 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 post-
placement 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 multi-
disciplinary 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. 

 
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 post-
placement 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 multi-

disciplinary 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 4(4-0-8) 
Prerequisite : 103105 Calculus III 

 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. Further develope and apply knowledge of 
engineering graphics 

3. Present how to use the new technology tools for 
structural drawing 

4. 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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2. Further develope and apply knowledge of 
engineering graphics 

3. Present how to use the new technology tools for 
structural drawing 

4. 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 rainfall-
runoff 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 non-
destructive 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 4(4-0-8) 
Prerequisite : 582314 Theory of Structures 

 Analysis of indeterminate structures by using 
elastic-weight method, slope-deflection method, moment-
distribution 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 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 rainfall-
runoff 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 non-
destructive 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 4(4-0-8) 
Prerequisite : 582314 Theory of Structures 

 Analysis of indeterminate structures by using 
elastic-weight method, slope-deflection method, moment-
distribution 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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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; stress-
strain 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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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, 

671 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

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; stress-
strain 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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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 

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 

 
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 

673 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

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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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 

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 

 
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 Pre-
cooperative 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 post-
placement 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 multi-
disciplinary 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 post-
placement 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 multi-

disciplinary team. 
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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 Pre-
cooperative 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 post-
placement 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 multi-
disciplinary 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 post-
placement 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 multi-

disciplinary team. 
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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 post-
placement 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 multi-

disciplinary 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. 

 
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  
 นักศึกษาสามารถอธิบายสมบัติเบื้องต้นของวัสดุเซรามิก
และพอลิเมอร์ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ
สมบัติของวัสดุเซรามิกและพอลิเมอร์ สามารถอธิบายกระบวนการผลิต 
การขึ้นรูปวัสดุเซรามิกและพอลิเมอร์ รวมถึงสามารถระบุการประยุกใช้
วัสดุพอลิเมอร์และเซรามิกในงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม  
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583201 เทคโนโลยีปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Petrochemical and Polymer Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี   เทคโนโลยีการกลั่ น น้ ามันปิ โตรเลียม 
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ สมบัติ
ของสารป้อนและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
และพอลิเมอร์ เทคโนโลยีทางพลาสติก เส้นใย อิลาสโตเมอร์และพอลิ
เมอร์ผสม และการน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานและบอกถึงพารามิเตอร์
ส าคัญของกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียมและการแยกก๊าซธรรมชาติ 
และสามารถเลือกเทคโนโลยีและสภาวะการด าเนินกระบวนการกลั่น
แยกท่ีให้ผลได้ของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการสูงสุด และบอกถึงการเลือกใช้
กระบวนการในการผลิตพอลิเมอร์ท่ีเหมาะสมได้ 
 
583202  หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์              4(4-0-8) 
 (Principles of Polymerization) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1  
 ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเตรียม
พอลิเมอร์แบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์
แบบลูกโซ่โดยใช้หมู่ประจุ กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ส าหรับ
ปฏิกิริยาแบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการ
เตรียมพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ และสเตอริโอเคมีของ
การสังเคราะห์พอลิเมอร์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดัง น้ี  จ าแนกและแยกลักษณะเด่นของปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ บรรยายขั้นตอนท่ีส าคัญของกลไก
การเกิดของปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ ค านวณอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้  
ท านายได้ว่าพอลิเมอร์ท่ีก าหนดให้สังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาแบบใด
ค านวณน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยของพอลิเมอร์ท่ีสภาวะการเกิดปฏิกิริยา

ต่าง ๆ ได้  ค านวณองค์ประกอบโคพอลิเมอร์และท านายชนิดของโคพอ
ลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์ขึ้นจากโคมอนเมอร์ท่ีก าหนดได้ บรรยายวิธีการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสเตริโอเคมีแบบจ าเพาะได้ 

 

583203 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  4(4-0-8) 
 (Petrochemical and Polymer Engineering  
 Thermodynamics ) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 นิยาม  สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและแผนภูมิ
ของสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารบริสุทธิ์  งาน  พลังงาน  ความ
ร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ โดยสมการ
สภาวะ กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน  กฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์  การไม่สามารถผันกลับได้
และเอนโทรปี  หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น  การวิเคราะห์วัฎจักร
อย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อ
ท่ีสองกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ความรู้
พื้นฐานด้านสมดุลวัฎภาค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กฎข้อท่ีหน่ึงและ
สองของเทอร์โมไดนามิกส์ในการค านวณและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นในอุปกรณ์ อาทิ ปั๊ม เครื่องอัดแก็ส เทอร์ไบน์ และวัฏจักรต่างๆ 
เช่น วัฏจักรแรงคิน ระบบปรับอากาศ และนักศึกษาสามารถใช้ตาราง 
กราฟและฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของ
สารบริสุทธิ์และสารละลายได้ 
 
583204 หลักวิศวกรรมเคมี                             4(4-0-8) 
 (Principles of Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 583203 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิ
เมอร์ หรือเรียนควบคู่กัน 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและการค านวณทาง
วิศวกรรมเคมี หน่วยและมิติ และการค านวณอัตราส่วนของสมการเคมี
และการดุลสมการเคมี (Stoichiometry) การท าสมดุลมวลและสมดุล
พลังงานส าหรับระบบท่ีมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นของท้ังระบบท่ีมี
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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 post-
placement 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 multi-

disciplinary 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. 

 
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  
 นักศึกษาสามารถอธิบายสมบัติเบื้องต้นของวัสดุเซรามิก
และพอลิเมอร์ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ
สมบัติของวัสดุเซรามิกและพอลิเมอร์ สามารถอธิบายกระบวนการผลิต 
การขึ้นรูปวัสดุเซรามิกและพอลิเมอร์ รวมถึงสามารถระบุการประยุกใช้
วัสดุพอลิเมอร์และเซรามิกในงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม  
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583201 เทคโนโลยีปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Petrochemical and Polymer Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี   เทคโนโลยีการกลั่ น น้ ามันปิ โตรเลียม 
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ สมบัติ
ของสารป้อนและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
และพอลิเมอร์ เทคโนโลยีทางพลาสติก เส้นใย อิลาสโตเมอร์และพอลิ
เมอร์ผสม และการน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานและบอกถึงพารามิเตอร์
ส าคัญของกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียมและการแยกก๊าซธรรมชาติ 
และสามารถเลือกเทคโนโลยีและสภาวะการด าเนินกระบวนการกล่ัน
แยกท่ีให้ผลได้ของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการสูงสุด และบอกถึงการเลือกใช้
กระบวนการในการผลิตพอลิเมอร์ท่ีเหมาะสมได้ 
 
583202  หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์              4(4-0-8) 
 (Principles of Polymerization) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1  
 ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเตรียม
พอลิเมอร์แบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์
แบบลูกโซ่โดยใช้หมู่ประจุ กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ส าหรับ
ปฏิกิริยาแบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการ
เตรียมพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ และสเตอริโอเคมีของ
การสังเคราะห์พอลิเมอร์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดัง น้ี  จ าแนกและแยกลักษณะเด่นของปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ บรรยายขั้นตอนท่ีส าคัญของกลไก
การเกิดของปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้ ค านวณอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แต่ละแบบได้  
ท านายได้ว่าพอลิเมอร์ท่ีก าหนดให้สังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาแบบใด
ค านวณน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยของพอลิเมอร์ท่ีสภาวะการเกิดปฏิกิริยา

ต่าง ๆ ได้  ค านวณองค์ประกอบโคพอลิเมอร์และท านายชนิดของโคพอ
ลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์ขึ้นจากโคมอนเมอร์ท่ีก าหนดได้ บรรยายวิธีการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีสเตริโอเคมีแบบจ าเพาะได้ 

 

583203 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  4(4-0-8) 
 (Petrochemical and Polymer Engineering  
 Thermodynamics ) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 นิยาม  สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและแผนภูมิ
ของสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารบริสุทธิ์  งาน  พลังงาน  ความ
ร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ โดยสมการ
สภาวะ กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน  กฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์  การไม่สามารถผันกลับได้
และเอนโทรปี  หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น  การวิเคราะห์วัฎจักร
อย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อ
ท่ีสองกับกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ความรู้
พื้นฐานด้านสมดุลวัฎภาค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กฎข้อท่ีหน่ึงและ
สองของเทอร์โมไดนามิกส์ในการค านวณและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นในอุปกรณ์ อาทิ ปั๊ม เครื่องอัดแก็ส เทอร์ไบน์ และวัฏจักรต่างๆ 
เช่น วัฏจักรแรงคิน ระบบปรับอากาศ และนักศึกษาสามารถใช้ตาราง 
กราฟและฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของ
สารบริสุทธิ์และสารละลายได้ 
 
583204 หลักวิศวกรรมเคมี                             4(4-0-8) 
 (Principles of Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 583203 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิ
เมอร์ หรือเรียนควบคู่กัน 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและการค านวณทาง
วิศวกรรมเคมี หน่วยและมิติ และการค านวณอัตราส่วนของสมการเคมี
และการดุลสมการเคมี (Stoichiometry) การท าสมดุลมวลและสมดุล
พลังงานส าหรับระบบท่ีมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นของท้ังระบบท่ีมี
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กระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน การค านวณระบบ
ท่ีมีการเวียนกลับ การไหลผ่าน และการปล่อยออก ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง การใช้ข้อมูลทาง
กายภาพ ทางเคมี สมดุลวัฏภาคและทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการ
ค านวณ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี ระบุและอธิบายได้ด้วยการพูดและเขียน ของนิยาม 
ศัพท์เทคนิค การท างานของเครื่องมือต่าง ๆ และ หลักการวิศวกรรมเคมี
เบื้องต้น ค านวณสมดุลมวลและพลังงานส าหรับระบบท่ีมีและไม่มี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นของท้ังระบบท่ีมีกระบวนการเดียวหรือหลาย
กระบวนการต่อเน่ืองกัน ค านวณสมดุลมวลส าหรับระบบท่ีมีการเวียน
กลับ การไหลผ่าน และการปล่อยออก ประยุกต์ข้อมูลจากสมการสภาวะ
ก๊าซอุดมคติเพื่อการค านวณสมดุลมวลสาร อธิบายนิยามพลังงานและ
ความร้อนของปฏิกิริยา ค านวณความร้อนของปฏิกิริยาได้ 
 
583205 ปฏิบัติการสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิเมอร์   1(0-3-3) 
 (Polymerization and Characterization Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 583202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ 
 ปฏิบัติการเตรียมพอลิเมอร์ซ่ึงสัมพันธ์กับหัวข้อท่ีสอนใน
รายวิชา 583202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ ฝึกการเตรียมพอลิ
เมอร์ด้วยเทคนิคพอลิเมอไรเซชันท่ีผิวสัมผัส พอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์
และพอลิเมอไรซันแบบอิมัลชัน ทดลองเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้าง
และน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคยูวีสเปคโตรสโกปี เทคนิค
เจลเพอมีเอชันโครมาโตกราฟีและเทคนิคแคปปิลลารีวิสโคมิตรี
ตามล าดับ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี สามารถรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง น าเสนอข้อมูลท่ี
ได้ในรูปของกราฟหรือตารางอย่างเหมาะสม ค านวณค่าต่าง ๆ โดยใช้
สมการท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้หลักการของการ
เตรียมพอลิเมอร์ การตรวจสอบโครงสร้างและการหาน้ าหนักโมเลกุล
ของพอลิเมอร์ในการอภิปรายผลการทดลองท่ีได้ 

583206 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ส าหรับวิศวกรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 2(1-3-5) 
 (Computer Programming for Petrochemical  
 and Polymer Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 523102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ ชนิดของข้อมูล ตัว
ด าเนินการ ข้อความส่ัง โครงสร้างการควบคุม และการแก้จุดบกพร่อง 
การแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมรวมถึงการ
ค านวณเชิงสัญลักษณ์และวิธีค านวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น อาทิ การหา
ค าตอบของสมการอย่างง่าย พีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
และการเส้นโค้ง อินทิเกรต การหาอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
และก าหนดการเชิงเส้น การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ เช่น การแก้สมการสภาวะก าลังสาม 
การวิเคราะห์เทอร์ไบน์และเครื่องอัดแก็ส การค านวณหาการสูญเสีย
เนื่องจากแรงเสียดทานจากการไหลในท่อ การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยา
ในเครื่องปฏิกรณ์ เคมีแบบกะ เครื่องปฏิกรณ์ เคมีแบบท่อ และการ
วิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบถังกวนแบบสภาวะไม่คงท่ี ซอฟ์ทแวร์ท่ี
ใช้ เช่น Excel/Vba และ Octave 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นั ก ศึกษ าสามารถป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ก าร เขี ยน โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ในการค านวณและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยเฉพาะการ
ค านวณด้วยวิธีเชิงตัวเลข เช่น การค านวณการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียด
ทานในการไหล การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบ
กะหรือกึ่งกะ เป็นต้น 
 

583207 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Experimental Design and Data Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103102  แคลคูลัส 2  
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการการออกแบบการทดลอง 
การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองโดยใช้ความรู้ เรื่อง
สถิติศาสตร์แบบต่าง ๆ  เช่น แฟคทอเรียล  การสุ่มตัวอย่างและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติในการ
วิเคราะห์ปัญหาการท างานทางวิศวกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจหลักการการออกแบบและการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและหลักการทางสถิติศาสตร์แบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และสามารถน าความรู้ทางด้าน
สถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการท างานทางด้านวิศวกรรมได้ 
 

583301 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 4(4-0-8) 
 (Structure and Properties of Polymers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

โครงสร้างสายโซ่ของโมเลกุลพอลิเมอร์ โครงรูปและโครง
ร่างของสายโซ่พอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุลและขนาดโมเลกุล สถานะ
ของแข็งอสัณฐานและสถานะของแข็งผลึกของพอลิเมอร์ แบบจ าลอง
โครงสร้างสายโซ่ในสถานะอสัณฐานและสถานะผลึก สัณฐานวิทยาของ
ผลึก อุณหภูมิทรานซิชันของพอลิเมอร์ กระบวนการเกิดผลึกและ
จลนพลศาสตร์การเกิดผลึก อุณหพลศาสตร์การหลอม กระบวนการ
ละลาย อุณหพลศาสตร์ของการผสมและการแยกเฟส สมบัติหยุ่นหนืด 
การทับซ้อนของเวลาและอุณหภูมิ พฤติกรรมทางกล ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมทางกล พฤติกรรมความล้มเหลว สมบัติทางความร้อน สมบัติ
ทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสง   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายโครงสร้างแบบต่างๆ และค านวณ
ขนาดโมเลกุล สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างกับสมบัติด้านต่างๆ ของพอลิ
เมอร์ได้ สามารถอธิบายผลของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีต่อสมบัติด้านต่างๆ ของ
พอลิเมอร์ได้ 
 

583302 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติพอลิเมอร์ 1(0-3-3) 
 (Polymer Properties Testing Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 583301 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 

การทดสอบสมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติ
การไหล สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นท่ีส าคัญของการ
ทดสอบสมบัติด้านต่าง ๆ ตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบเบื้องต้น และเขียนรายงานการทดสอบเชิงวิชาการได้ 
 

583303 กระแสวิทยาและกระบวนการขึ นรูปพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
 (Polymer Rheology and Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วิทยกระแส พฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอม ความ
หนืด การวัดความหนืด ปัจจัยที่มีผลต่อความหนืดในกระบวนการขึ้น
รูป การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีการผสม
และคอมปาวน์ดิง  หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์ในกระบวนการขึ้นรูปต่างๆ 
ได้แก่ การอัดรีด การฉีด การเป่า การกดอัด  เทอร์โมฟอร์มมิ่ง  การขึ้น
รูปแบบหมุน ข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ การ
ทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกกระบวนการขึ้นรูปท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์แต่ละชนิด สามารถอธิบายวิธีการขึ้นรูป  วิ เคราะห์ปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
สามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการขึ้นรูปเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติตามความต้องการของผุ้ใช้งาน โดยบูรณาการ
ความรู้จากการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติของพอลิเมอร์ 
และ ปัจจัยท่ีใช้ในการขึ้นรูป   
 
583304 ปฏิบัติการขึ นรูปพอลิเมอร์  1(0-3-3) 
 (Polymer Processing laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 583303 กระแสวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์  
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กระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน การค านวณระบบ
ท่ีมีการเวียนกลับ การไหลผ่าน และการปล่อยออก ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง การใช้ข้อมูลทาง
กายภาพ ทางเคมี สมดุลวัฏภาคและทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการ
ค านวณ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี ระบุและอธิบายได้ด้วยการพูดและเขียน ของนิยาม 
ศัพท์เทคนิค การท างานของเครื่องมือต่าง ๆ และ หลักการวิศวกรรมเคมี
เบื้องต้น ค านวณสมดุลมวลและพลังงานส าหรับระบบท่ีมีและไม่มี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นของท้ังระบบท่ีมีกระบวนการเดียวหรือหลาย
กระบวนการต่อเน่ืองกัน ค านวณสมดุลมวลส าหรับระบบท่ีมีการเวียน
กลับ การไหลผ่าน และการปล่อยออก ประยุกต์ข้อมูลจากสมการสภาวะ
ก๊าซอุดมคติเพื่อการค านวณสมดุลมวลสาร อธิบายนิยามพลังงานและ
ความร้อนของปฏิกิริยา ค านวณความร้อนของปฏิกิริยาได้ 
 
583205 ปฏิบัติการสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิเมอร์   1(0-3-3) 
 (Polymerization and Characterization Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 583202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ 
 ปฏิบัติการเตรียมพอลิเมอร์ซ่ึงสัมพันธ์กับหัวข้อท่ีสอนใน
รายวิชา 583202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ ฝึกการเตรียมพอลิ
เมอร์ด้วยเทคนิคพอลิเมอไรเซชันท่ีผิวสัมผัส พอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์
และพอลิเมอไรซันแบบอิมัลชัน ทดลองเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้าง
และน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคยูวีสเปคโตรสโกปี เทคนิค
เจลเพอมีเอชันโครมาโตกราฟีและเทคนิคแคปปิลลารีวิสโคมิตรี
ตามล าดับ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี สามารถรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง น าเสนอข้อมูลท่ี
ได้ในรูปของกราฟหรือตารางอย่างเหมาะสม ค านวณค่าต่าง ๆ โดยใช้
สมการท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้หลักการของการ
เตรียมพอลิเมอร์ การตรวจสอบโครงสร้างและการหาน้ าหนักโมเลกุล
ของพอลิเมอร์ในการอภิปรายผลการทดลองท่ีได้ 

583206 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ส าหรับวิศวกรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 2(1-3-5) 
 (Computer Programming for Petrochemical  
 and Polymer Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 523102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ ชนิดของข้อมูล ตัว
ด าเนินการ ข้อความสั่ง โครงสร้างการควบคุม และการแก้จุดบกพร่อง 
การแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมรวมถึงการ
ค านวณเชิงสัญลักษณ์และวิธีค านวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น อาทิ การหา
ค าตอบของสมการอย่างง่าย พีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
และการเส้นโค้ง อินทิเกรต การหาอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
และก าหนดการเชิงเส้น การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ เช่น การแก้สมการสภาวะก าลังสาม 
การวิเคราะห์เทอร์ไบน์และเครื่องอัดแก็ส การค านวณหาการสูญเสีย
เนื่องจากแรงเสียดทานจากการไหลในท่อ การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยา
ในเครื่องปฏิกรณ์ เคมีแบบกะ เครื่องปฏิกรณ์ เคมีแบบท่อ และการ
วิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบถังกวนแบบสภาวะไม่คงท่ี ซอฟ์ทแวร์ท่ี
ใช้ เช่น Excel/Vba และ Octave 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นั ก ศึกษ าสามารถป ระยุ ก ต์ ใช้ ก าร เขี ยน โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ในการค านวณและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยเฉพาะการ
ค านวณด้วยวิธีเชิงตัวเลข เช่น การค านวณการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียด
ทานในการไหล การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบ
กะหรือกึ่งกะ เป็นต้น 
 

583207 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Experimental Design and Data Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103102  แคลคูลัส 2  
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการการออกแบบการทดลอง 
การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองโดยใช้ความรู้ เรื่อง
สถิติศาสตร์แบบต่าง ๆ  เช่น แฟคทอเรียล  การสุ่มตัวอย่างและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติในการ
วิเคราะห์ปัญหาการท างานทางวิศวกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจหลักการการออกแบบและการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและหลักการทางสถิติศาสตร์แบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และสามารถน าความรู้ทางด้าน
สถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการท างานทางด้านวิศวกรรมได้ 
 

583301 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 4(4-0-8) 
 (Structure and Properties of Polymers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

โครงสร้างสายโซ่ของโมเลกุลพอลิเมอร์ โครงรูปและโครง
ร่างของสายโซ่พอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุลและขนาดโมเลกุล สถานะ
ของแข็งอสัณฐานและสถานะของแข็งผลึกของพอลิเมอร์ แบบจ าลอง
โครงสร้างสายโซ่ในสถานะอสัณฐานและสถานะผลึก สัณฐานวิทยาของ
ผลึก อุณหภูมิทรานซิชันของพอลิเมอร์ กระบวนการเกิดผลึกและ
จลนพลศาสตร์การเกิดผลึก อุณหพลศาสตร์การหลอม กระบวนการ
ละลาย อุณหพลศาสตร์ของการผสมและการแยกเฟส สมบัติหยุ่นหนืด 
การทับซ้อนของเวลาและอุณหภูมิ พฤติกรรมทางกล ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมทางกล พฤติกรรมความล้มเหลว สมบัติทางความร้อน สมบัติ
ทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสง   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายโครงสร้างแบบต่างๆ และค านวณ
ขนาดโมเลกุล สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างกับสมบัติด้านต่างๆ ของพอลิ
เมอร์ได้ สามารถอธิบายผลของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีต่อสมบัติด้านต่างๆ ของ
พอลิเมอร์ได้ 
 

583302 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติพอลิเมอร์ 1(0-3-3) 
 (Polymer Properties Testing Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 583301 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 

การทดสอบสมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติ
การไหล สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นท่ีส าคัญของการ
ทดสอบสมบัติด้านต่าง ๆ ตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบเบื้องต้น และเขียนรายงานการทดสอบเชิงวิชาการได้ 
 

583303 กระแสวิทยาและกระบวนการขึ นรูปพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
 (Polymer Rheology and Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วิทยกระแส พฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอม ความ
หนืด การวัดความหนืด ปัจจัยที่มีผลต่อความหนืดในกระบวนการขึ้น
รูป การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีการผสม
และคอมปาวน์ดิง  หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์ในกระบวนการขึ้นรูปต่างๆ 
ได้แก่ การอัดรีด การฉีด การเป่า การกดอัด  เทอร์โมฟอร์มมิ่ง  การขึ้น
รูปแบบหมุน ข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ การ
ทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกกระบวนการขึ้นรูปท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์แต่ละชนิด สามารถอธิบายวิธีการขึ้นรูป  วิ เคราะห์ปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
สามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการขึ้นรูปเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติตามความต้องการของผุ้ใช้งาน โดยบูรณาการ
ความรู้จากการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติของพอลิเมอร์ 
และ ปัจจัยท่ีใช้ในการขึ้นรูป   
 
583304 ปฏิบัติการขึ นรูปพอลิเมอร์  1(0-3-3) 
 (Polymer Processing laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 583303 กระแสวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์  



680 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

 การศึกษาสมบัติทางกระแสวิทยาโดยใช้แคปิลารีรีโอมิเตอร์ 
การทดลองเกี่ยวกับการอัดรีดโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การท า
พอลิเมอร์คอมปาวด์โดยใช้เครื่องผสมภายในและเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ 
การอัดรีดฟิล์มชนิดเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบการอัดรีดเป่าขึ้นรูป 
การขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มม่ิง โปรแกรม PICAT 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถในการใช้เครื่องแคปิลารีรีโอมิเตอร์ เครื่อง
ผสมภายใน เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ การขึ้น
รูปฟิล์มแบบเป่า การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้การอัดรีดเป่าขึ้นรูป การขึ้น
รูปแบบเทอร์โมฟอร์มม่ิง และการใช้โปรแกรม PICAT ในการจ าลองการ
ขึ้นรูปเพ่ือแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 
 
583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา   4(4-0-8) 
 (Chemical Reaction Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 583204 หลักวิศวกรรมเคมี และ 103105  แคลคูลัส  3 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีของสารปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  
หลักการของปฏิกิริยาเอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์ รวมถึงระบบปฏิกิริยาเดี่ยว
และระบบพหุปฏิกิริยา ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์ 
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ  แบบกึ่งกะและแบบต่อเน่ือง  
ระบบเครื่องปฏิกรณ์ท่ีมีอุณหภูมิคงท่ี อุณหภูมิไม่คงท่ี สภาวะคงท่ีและ
สภาวะไม่คงท่ี ระบบหลายเครื่องปฏิกรณ์ การไหลแบบไม่เป็นอุดมคติ
ในเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องปฏิกรณ์ในกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม 
การผลิตสารปิโตรเคมี ตลอดจนปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเอกพันธุ์และ
วิวิธพันธุ ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 หลังจากการเรียนวิชาน้ี นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้
พื้นฐานของวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี หลักการท างานเบื้องต้นและการ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชนิด ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
ดังกล่าวในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ท่ีมีอุณหภูมิคงที่ อุณหภูมิไม่คงท่ี 
สภาวะคงท่ี และสภาวะไม่คงท่ี ส าหรับปฏิกิริยาเอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์
ในกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม การผลิตสารปิโตรเคมี และการท า
พอลิเมอร์ไรเซชันได้  
 
 

583306 การตรวจสอบพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจสอบ น้ าห นัก โม เล กุ ลและก าร วิ เค ราะห์
องค์ประกอบของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟี (SEC และ 
HPLC)  ความรู้เบื้องต้นของการแยกและการสกัด การตรวจสอบ
โครงสร้างทางเคมีและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคทางความ
ร้อน (DSC TGA และ DMA) สเปกโตรสโคปี (UV, X-ray, fluorescent 
and IR) และไมโครสโคปี  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี บรรยายหลักการตรวจสอบน้ าหนักโมเลกุลและ
องค์ประกอบในพอลิเมอร์ อธิบายหลักการแยกและการสกัด อธิบาย
หลักการของเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีและสัณฐาน
วิทยาของพอลิ-เมอร์ วิเคราะห์และเลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบ
พอลิเมอร์ตัวอย่างที่ยกเป็นกรณีศึกษา 
 
583307 ตัวเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) 
 (Catalysis) 
วิชาบังคับก่อน : 583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา  
 หลักการพื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยา กลุ่มหลักและชนิด
ของตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีใช้ในกระบวนการกลั่นแยก
ปิโตรเลียม การผลิตสารปิโตรเคมี  และการท าพอลิเมอร์ไรเซชัน 
ปฏิกิริยาเชิงเร่งของกระบวนการออกซิเดชัน แครกกิ้ง รีฟอร์มมิง ไฮโดร
จีเนชันและดีไฮโดรจีเนชัน แอลคิลเลชันและพอลิเมอร์ไรเซชัน การ
เสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 หลังจากการเรียนวิชาน้ี นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ
พื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยาสรุปกลุ่มหลักพร้อมกับบอกชนิดของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาท่ีใช้ในกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม การผลิตสารปิโตรเคมี 
และการท าพอลิเมอร์ไรเซชันได้  
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583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย 4(4-0-8) 
 (Unit Operations) 
วิชาบังคับก่อน : 583305 หลักวิศวกรรมเคมี หรือ 585207 กลศาสตร์
ของไหล 1  
 สมการพื้นฐานส าหรับการไหลของของไหล เช่น สมดุลมวล
สาร สมดุลโมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงาน สมการเบอร์นูลลี่ การไหล
ในท่อและการสูญเสียในระบบท่อ การขนถ่ายของไหลโดยปั๊มหรือพัดลม  
เครื่องมือวัดอัตราการไหล  การประยุกต์ทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัม
ส าหรับการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยต่าง ๆ  เช่น  ระบบฟลูอิไดเซ
ชัน  การกวนและการผสม  เป็นต้น กลไกและทฤษฎีการถ่ายเทความ
ร้อนโดยการน าความร้อน  การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน  
หลักการท างานและการค านวณออกแบบอุปกรณ์ เฉพาะหน่วยท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายเทความร้อน เช่น  เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน หลักการพื้นฐานและกลไกการถ่ายเทมวลรวมและสมดุลวัฏ
ภาค หลักการท างานของกระบวนการแยกสารแบบสมดุลขั้นเดี่ยวและ
แบบสัมผัสต่อเน่ือง หลักการท างานและการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะ
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทมวลและสมดุลวัฏภาค เช่น หอกลั่น
ล าดับส่วน หอดูดกลืนแก็ส หอสกัดสาร เป็นต้น  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    นักศึกษาเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์เฉพาะหน่วยใน
กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และมี
ความรู้เกี่ยวกับสมการพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง การค านวณเกี่ยวกับการ
สูญเสียพลังงานเน่ืองจากการไหล  สามารถเข้าใจหลักการท างานและ
การค านวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์
การไหล เช่น อุปกรณ์กลท่ีใช้ขนส่งของไหล เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
ระบบถังกวน เป็นต้น เข้าใจกลไก และทฤษฎีการน าความร้อน และพา
ความร้อน  การถ่ายเทความร้อนแบบบังคับส าหรับการไหลในระบบท่อ 
มีความสามารถค านวณสมบัติของกระแสไหลของผลิตภัณฑ์ของ
กระบวนการแยกสารแบบสมดุลขั้นเดี่ยว สามารถเข้าใจหลักการท างาน
และทฤษฎีการค านวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
หอกลั่นล าดับส่วน หอดูดกลืนแก็ส หอสกัดสาร เป็นต้น 
 

583309 ปฏิบัติการอุปกรณ์เฉพาะหน่วย 1(0-3-3) 
 (Unit Operation Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบั ติ การ ท่ี เกี่ ย วข้ องกั บกลศาสตร์ของไหล  เช่ น  
เครื่องมือวดัอัตราการไหลประเภทต่าง ๆ  การเสียดทานในท่อ  ปั๊มหอย
โข่ง  การผสมและการกวน  ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการท างานของการ
ถ่ายเทความร้อน  เช่น  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวกับการท างานของการถ่ายเทมวลสาร  เช่น  หอกลั่นล าดับส่วน  
หอดูดกลืนก๊าซ  หอสกัดของเหลวด้วยของเหลว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของ
ไหล การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลได้ เข้าใจหลักการท างาน
และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่าน้ี 
 
583310 สารเติมแต่งพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Additives) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประเภทของสารเติมแต่ง พฤติกรรมทางกายภาพของสารเติม
แต่ง การคอมพาวด์พอลิเมอร์และสารเติมแต่ง กลไกพื้นฐานของการ
ผสม การผสมแบบแตกตัว การผสมแบบกระจายตัว การคอมพาวด์ใน
เครื่องผสมภายใน การคอมพาวด์ในเครื่องอัดรีด การคอมพาวด์พอลิ
เมอร์และสารเติมแต่ง 
 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าท่ี
ของสารเติมแต่งแต่ละชนิด เลือกชนิดของสารเติมแต่งให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน อธิบายความหมายของการผสมแบบแตกตัวและกระจายตัว 
อธิบายหลักการและขั้นตอนการผสมในเครื่องผสมภายในและเครื่องอัด
รีด เลือกเทคนิคการผสมท่ีเหมาะสมกับการคอมพาวด์พอลิเมอร์และ
สามารถก าหนดขอบเขตตัวแปรการขึ้นรูปในการคอมพาวด์พอลิเมอร์ 
 
583311 สัมมนา  1(0-3-3) 
 (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 การศึกษาสมบัติทางกระแสวิทยาโดยใช้แคปิลารีรีโอมิเตอร์ 
การทดลองเกี่ยวกับการอัดรีดโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การท า
พอลิเมอร์คอมปาวด์โดยใช้เครื่องผสมภายในและเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ 
การอัดรีดฟิล์มชนิดเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบการอัดรีดเป่าขึ้นรูป 
การขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มม่ิง โปรแกรม PICAT 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถในการใช้เครื่องแคปิลารีรีโอมิเตอร์ เครื่อง
ผสมภายใน เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ การขึ้น
รูปฟิล์มแบบเป่า การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้การอัดรีดเป่าขึ้นรูป การขึ้น
รูปแบบเทอร์โมฟอร์มม่ิง และการใช้โปรแกรม PICAT ในการจ าลองการ
ขึ้นรูปเพ่ือแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 
 
583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา   4(4-0-8) 
 (Chemical Reaction Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 583204 หลักวิศวกรรมเคมี และ 103105  แคลคูลัส  3 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีของสารปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  
หลักการของปฏิกิริยาเอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์ รวมถึงระบบปฏิกิริยาเดี่ยว
และระบบพหุปฏิกิริยา ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์ 
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ  แบบกึ่งกะและแบบต่อเน่ือง  
ระบบเครื่องปฏิกรณ์ท่ีมีอุณหภูมิคงท่ี อุณหภูมิไม่คงท่ี สภาวะคงท่ีและ
สภาวะไม่คงท่ี ระบบหลายเครื่องปฏิกรณ์ การไหลแบบไม่เป็นอุดมคติ
ในเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องปฏิกรณ์ในกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม 
การผลิตสารปิโตรเคมี ตลอดจนปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันเอกพันธุ์และ
วิวิธพันธุ ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 หลังจากการเรียนวิชาน้ี นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้
พื้นฐานของวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี หลักการท างานเบื้องต้นและการ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชนิด ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
ดังกล่าวในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ท่ีมีอุณหภูมิคงที่ อุณหภูมิไม่คงท่ี 
สภาวะคงท่ี และสภาวะไม่คงท่ี ส าหรับปฏิกิริยาเอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์
ในกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม การผลิตสารปิโตรเคมี และการท า
พอลิเมอร์ไรเซชันได้  
 
 

583306 การตรวจสอบพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจสอบ น้ าห นัก โม เลกุ ลและก ารวิ เค ราะห์
องค์ประกอบของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟี (SEC และ 
HPLC)  ความรู้เบื้องต้นของการแยกและการสกัด การตรวจสอบ
โครงสร้างทางเคมีและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคทางความ
ร้อน (DSC TGA และ DMA) สเปกโตรสโคปี (UV, X-ray, fluorescent 
and IR) และไมโครสโคปี  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี บรรยายหลักการตรวจสอบน้ าหนักโมเลกุลและ
องค์ประกอบในพอลิเมอร์ อธิบายหลักการแยกและการสกัด อธิบาย
หลักการของเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีและสัณฐาน
วิทยาของพอลิ-เมอร์ วิเคราะห์และเลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบ
พอลิเมอร์ตัวอย่างที่ยกเป็นกรณีศึกษา 
 
583307 ตัวเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) 
 (Catalysis) 
วิชาบังคับก่อน : 583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา  
 หลักการพื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยา กลุ่มหลักและชนิด
ของตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีใช้ในกระบวนการกลั่นแยก
ปิโตรเลียม การผลิตสารปิโตรเคมี  และการท าพอลิเมอร์ไรเซชัน 
ปฏิกิริยาเชิงเร่งของกระบวนการออกซิเดชัน แครกกิ้ง รีฟอร์มมิง ไฮโดร
จีเนชันและดีไฮโดรจีเนชัน แอลคิลเลชันและพอลิเมอร์ไรเซชัน การ
เสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 หลังจากการเรียนวิชาน้ี นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ
พื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยาสรุปกลุ่มหลักพร้อมกับบอกชนิดของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาท่ีใช้ในกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม การผลิตสารปิโตรเคมี 
และการท าพอลิเมอร์ไรเซชันได้  
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583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย 4(4-0-8) 
 (Unit Operations) 
วิชาบังคับก่อน : 583305 หลักวิศวกรรมเคมี หรือ 585207 กลศาสตร์
ของไหล 1  
 สมการพื้นฐานส าหรับการไหลของของไหล เช่น สมดุลมวล
สาร สมดุลโมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงาน สมการเบอร์นูลลี่ การไหล
ในท่อและการสูญเสียในระบบท่อ การขนถ่ายของไหลโดยปั๊มหรือพัดลม  
เครื่องมือวัดอัตราการไหล  การประยุกต์ทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัม
ส าหรับการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยต่าง ๆ  เช่น  ระบบฟลูอิไดเซ
ชัน  การกวนและการผสม  เป็นต้น กลไกและทฤษฎีการถ่ายเทความ
ร้อนโดยการน าความร้อน  การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน  
หลักการท างานและการค านวณออกแบบอุปกรณ์ เฉพาะหน่วยท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายเทความร้อน เช่น  เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน หลักการพื้นฐานและกลไกการถ่ายเทมวลรวมและสมดุลวัฏ
ภาค หลักการท างานของกระบวนการแยกสารแบบสมดุลขั้นเดี่ยวและ
แบบสัมผัสต่อเน่ือง หลักการท างานและการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะ
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทมวลและสมดุลวัฏภาค เช่น หอกลั่น
ล าดับส่วน หอดูดกลืนแก็ส หอสกัดสาร เป็นต้น  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    นักศึกษาเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับอุปกรณ์เฉพาะหน่วยใน
กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และมี
ความรู้เกี่ยวกับสมการพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง การค านวณเกี่ยวกับการ
สูญเสียพลังงานเน่ืองจากการไหล  สามารถเข้าใจหลักการท างานและ
การค านวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์
การไหล เช่น อุปกรณ์กลท่ีใช้ขนส่งของไหล เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
ระบบถังกวน เป็นต้น เข้าใจกลไก และทฤษฎีการน าความร้อน และพา
ความร้อน  การถ่ายเทความร้อนแบบบังคับส าหรับการไหลในระบบท่อ 
มีความสามารถค านวณสมบัติของกระแสไหลของผลิตภัณฑ์ของ
กระบวนการแยกสารแบบสมดุลขั้นเดี่ยว สามารถเข้าใจหลักการท างาน
และทฤษฎีการค านวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
หอกลั่นล าดับส่วน หอดูดกลืนแก็ส หอสกัดสาร เป็นต้น 
 

583309 ปฏิบัติการอุปกรณ์เฉพาะหน่วย 1(0-3-3) 
 (Unit Operation Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบั ติ การ ท่ี เกี่ ย วข้ องกั บกลศาสตร์ของไหล  เช่ น  
เครื่องมือวดัอัตราการไหลประเภทต่าง ๆ  การเสียดทานในท่อ  ปั๊มหอย
โข่ง  การผสมและการกวน  ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการท างานของการ
ถ่ายเทความร้อน  เช่น  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวกับการท างานของการถ่ายเทมวลสาร  เช่น  หอกล่ันล าดับส่วน  
หอดูดกลืนก๊าซ  หอสกัดของเหลวด้วยของเหลว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของ
ไหล การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลได้ เข้าใจหลักการท างาน
และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่าน้ี 
 
583310 สารเติมแต่งพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Additives) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประเภทของสารเติมแต่ง พฤติกรรมทางกายภาพของสารเติม
แต่ง การคอมพาวด์พอลิเมอร์และสารเติมแต่ง กลไกพื้นฐานของการ
ผสม การผสมแบบแตกตัว การผสมแบบกระจายตัว การคอมพาวด์ใน
เครื่องผสมภายใน การคอมพาวด์ในเครื่องอัดรีด การคอมพาวด์พอลิ
เมอร์และสารเติมแต่ง 
 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าท่ี
ของสารเติมแต่งแต่ละชนิด เลือกชนิดของสารเติมแต่งให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน อธิบายความหมายของการผสมแบบแตกตัวและกระจายตัว 
อธิบายหลักการและขั้นตอนการผสมในเครื่องผสมภายในและเครื่องอัด
รีด เลือกเทคนิคการผสมท่ีเหมาะสมกับการคอมพาวด์พอลิเมอร์และ
สามารถก าหนดขอบเขตตัวแปรการขึ้นรูปในการคอมพาวด์พอลิเมอร์ 
 
583311 สัมมนา  1(0-3-3) 
 (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจารณ์ความก้าวหน้าของ
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในหัวข้อ
ท่ีได้รับมอบหมายหรือพื้นฐานทางวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ทบทวน
วรรณกรรม วิเคราะห์ และอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สามารถเรียบเรียง 
สื่อสาร และน าเสนอผลงานในเชิงวิชาการได้ สามารถแสดงความเห็น
และตอบค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีตนเองศึกษาได้ 
 
583401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Petrochemical and Polymer Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยโครงงานน้ัน
ต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถทาการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมปิโตร
เคมีหรือพอลิเมอร์ ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน โดยวิธีการหาค าตอบเชิง
วิเคราะห์ การทดลอง และสามารถน าเสนอผลการศึกษาโดยการเขียน
รายงานและน าเสนอด้วยวาจา 
 
583501 วัสดุพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymeric Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประเภทและการใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน/ในงานเชิงวิศวกรรม/ชนิดสมรรถนะสูง/ชนิดพิเศษ กลุ่ม
การใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ การทดสอบสมบัติทางกล ความร้อน ไฟฟ้า 
แสง เคมี การติดไฟ และการกั้นการแพร่ผ่าน เทอร์โมพลาสติก เทอร์โม
เซต อิลาสโตเมอร์ พอลิเมอร์ผสมและ (นาโน) คอมโพสิท พอลิเมอร์

ชีวภาพและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ บล็อกโคพอลิเมอร์ การ
น าไปใช้ประโยชน์ขั้นสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี สามารถเชื่อมโยงได้ระหว่างโครงสร้างและสมบัติ
และสมรรถนะของเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซต และ อิลาสโตเมอร์ 
สามารถเลือกวัสดุพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ส าหรับการใช้งานท่ีจ าเพาะ
เจาะจง 
 
583502 เครื่องมือวัดและระบบควบคุม 3(2-3-7) 
 (Instrumentation and Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า และ  
   529294 ปฏบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
 หลักการเบื้องต้นของระบบเครื่องมือส าหรับการวัดและ
ระบบควบคุมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ หัวข้อท่ี
รวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ พื้นฐานการวัด หลักการท างาน และองค์ประกอบ
ของเครื่องมือวัดและระบบควบคุม เซ็นเซอร์ท่ีใช้ในงานทางวิศวกรรม 
ระบบการควบคุมและการปรับตั้งตัวแปรระบบการควบคุมต่าง ๆ การ
เขียนโปรแกรม พีแอลซีเบื้องต้น และระบบอัตโนมัติ ปฏิบัติการทดลอง
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบการควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายหลักพื้นฐานของการวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องแม่นย า อธิบายหลักการท างานพื้นฐาน เปรียบเทียบข้อดี และ
ข้อจ ากัดของเครื่องมือวัดต่าง ๆ และเลือกใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม
กับการใช้งานได้ท่ีส าคัญต่องานทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้ อธิบาย
หลักพื้นฐาน และ การปรับตั้งค่าตัวแปรของระบบควบคุมได้  สามารถ
ระบุเครื่องมือวัดและระบบควบคุมท่ีใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ได้ สามารถเขียนรายงานการทดสอบอธิบายหลักการ
เหตุผล ผลการทดสอบ และสรุปผลการทดสอบของแต่ละการทดสอบ  
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583503 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและ 
 การเลือกสรรวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Plastic Product Design and Materials Selection) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเบื้องต้นของออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์กับกระบวนการขึ้นรูปพอ
ลิเมอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการสร้าง
ชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว รวมถึงการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม พอลิ
เมอร์กลุ่มต่าง ๆ  สมบัติของพอลิเมอร์ หลักเบื้องต้นของการเลือกสรร
วัสดุ แผนภูมิการเลือกสรรวัสดุ ดัชนีวัสดุ แหล่งข้อมูลของวัสดุ การ
เลือกวัสดุท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สามารถเสนอตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนการขึ้นรูป รวมท้ังสามารถอธิบายการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนสามารถระบุจุดส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานด้านต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถอธิบายสมบัติส าคัญ
ของพอลิเมอร์ ผู้เรียนสามารถคัดเลือกวัสดุโดยใช้ดัชนีวัสดุและแผนภูมิ
การเลือกวัสดุ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างง่ายและเลือกวัสดุได้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผ่านโครงงานขนาดเล็ก 
 
583504 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท 3(3-0-6) 
 (Polymer Blends and Composites) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ผสม เทอร์โมไดนามิก
ของพอลิเมอร์ผสม การส่งเสริมสภาพเข้ากันได้และการผสมแบบ
เกิดปฏิกิริยา การผสมพอลิเมอร์ผสม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติ
และประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ผสม การเพิ่มความเหนียวของพอลิ
เมอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์คอมโพสิท กระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์คอมโพสิท สมบัติและประสิทธิภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิท 
พอลิเมอร์คอมโพสิทท่ีเสริมแรงด้วยเส้นใย การค้นคว้า การท ารายงาน 
และน าเสนองานวิจัยด้านพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท 

รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์
ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมือ่สิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี อธิบายความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมโดยใช้
ความรู้ทางเทอร์โมไดนามิก บรรยายการเลือกวิธีส่งเสริมสภาพเข้ากันได้
ของพอลิเมอร์ผสมได้อย่างเหมาะสม อธิบายผลกระทบของการผสม
สัณฐานวิทยาและชนิดของพอลิเมอร์ท่ีน ามาผสมต่อประสิทธิภาพการใช้
งานของพอลิเมอร์ผสม  ระบุวิธีการเพิ่มความเหนียวให้แก่พอลิเมอร์  
อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อสมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิท  บรรยาย
การผลิตคอมโพสิทด้วยกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ  ใช้สมการท่ี
เกี่ยวข้องในการท านายสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิท 
   
583505 วัสดุเส้นใยเสริมแรง 3(3-0-6) 
 (Fiber Reinforced Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ประเภทของเส้นใยเสริมแรง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุพอลิ
เมอร์คอมโพสิทเสริมแรงด้วยเส้นใย กลศาสตร์จุลภาค  สมบัติ และ การ
ทดสอบ ตัวอย่างการออกแบบและการขึ้นรูปวัสดุเส้นใยเสริมแรง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ดังต่อไปน้ี    สามารถบอกชนิด และสมบัติของเส้นใยท่ีใช้ในการผลิต
วัสดุเสริมแรงได้ สามารถบอกกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิทเสริมแรง
ด้วยเส้นใยได้    สามารถอธิบายสมบัติ  และวิธีทดสอบของวัสดุ
คอมโพสิทเสริมแรงได้  สามารถเลือกชนิดของเส้นใย และกระบวนการ
ผลิตวัสดุเส้นใยเสริมแรงได้ 
 
583506 วัสดุเคลือบผิว  3(3-0-6) 
 (Surface Coatings) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการเบื้องต้นและเทคนิคการเคลือบผิว วัสดุเคลือบผิว
อินทรีย์ วัสดุเคลือบผิวไอระเหยเคมี  และ วัสดุเคลือบผิวไอระเหย
กายภาพ กลไกการยึดติดและสมดุลการแผ่เป็นฟิล์มบางของของเหลว 
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 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจารณ์ความก้าวหน้าของ
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามในหัวข้อ
ท่ีได้รับมอบหมายหรือพื้นฐานทางวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ทบทวน
วรรณกรรม วิเคราะห์ และอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สามารถเรียบเรียง 
สื่อสาร และน าเสนอผลงานในเชิงวิชาการได้ สามารถแสดงความเห็น
และตอบค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีตนเองศึกษาได้ 
 
583401 โครงงานวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Petrochemical and Polymer Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยโครงงานน้ัน
ต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถทาการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมปิโตร
เคมีหรือพอลิเมอร์ ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน โดยวิธีการหาค าตอบเชิง
วิเคราะห์ การทดลอง และสามารถน าเสนอผลการศึกษาโดยการเขียน
รายงานและน าเสนอด้วยวาจา 
 
583501 วัสดุพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymeric Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประเภทและการใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน/ในงานเชิงวิศวกรรม/ชนิดสมรรถนะสูง/ชนิดพิเศษ กลุ่ม
การใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ การทดสอบสมบัติทางกล ความร้อน ไฟฟ้า 
แสง เคมี การติดไฟ และการกั้นการแพร่ผ่าน เทอร์โมพลาสติก เทอร์โม
เซต อิลาสโตเมอร์ พอลิเมอร์ผสมและ (นาโน) คอมโพสิท พอลิเมอร์

ชีวภาพและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ บล็อกโคพอลิเมอร์ การ
น าไปใช้ประโยชน์ขั้นสูง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี สามารถเชื่อมโยงได้ระหว่างโครงสร้างและสมบัติ
และสมรรถนะของเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซต และ อิลาสโตเมอร์ 
สามารถเลือกวัสดุพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ส าหรับการใช้งานท่ีจ าเพาะ
เจาะจง 
 
583502 เครื่องมือวัดและระบบควบคุม 3(2-3-7) 
 (Instrumentation and Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า และ  
   529294 ปฏบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
 หลักการเบื้องต้นของระบบเครื่องมือส าหรับการวัดและ
ระบบควบคุมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ หัวข้อท่ี
รวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ พื้นฐานการวัด หลักการท างาน และองค์ประกอบ
ของเครื่องมือวัดและระบบควบคุม เซ็นเซอร์ท่ีใช้ในงานทางวิศวกรรม 
ระบบการควบคุมและการปรับตั้งตัวแปรระบบการควบคุมต่าง ๆ การ
เขียนโปรแกรม พีแอลซีเบื้องต้น และระบบอัตโนมัติ ปฏิบัติการทดลอง
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบการควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายหลักพื้นฐานของการวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องแม่นย า อธิบายหลักการท างานพื้นฐาน เปรียบเทียบข้อดี และ
ข้อจ ากัดของเครื่องมือวัดต่าง ๆ และเลือกใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม
กับการใช้งานได้ท่ีส าคัญต่องานทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้ อธิบาย
หลักพื้นฐาน และ การปรับตั้งค่าตัวแปรของระบบควบคุมได้  สามารถ
ระบุเครื่องมือวัดและระบบควบคุมท่ีใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ได้ สามารถเขียนรายงานการทดสอบอธิบายหลักการ
เหตุผล ผลการทดสอบ และสรุปผลการทดสอบของแต่ละการทดสอบ  
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583503 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและ 
 การเลือกสรรวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Plastic Product Design and Materials Selection) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเบื้องต้นของออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์กับกระบวนการขึ้นรูปพอ
ลิเมอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการสร้าง
ชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว รวมถึงการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม พอลิ
เมอร์กลุ่มต่าง ๆ  สมบัติของพอลิเมอร์ หลักเบื้องต้นของการเลือกสรร
วัสดุ แผนภูมิการเลือกสรรวัสดุ ดัชนีวัสดุ แหล่งข้อมูลของวัสดุ การ
เลือกวัสดุท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สามารถเสนอตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนการขึ้นรูป รวมท้ังสามารถอธิบายการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนสามารถระบุจุดส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานด้านต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถอธิบายสมบัติส าคัญ
ของพอลิเมอร์ ผู้เรียนสามารถคัดเลือกวัสดุโดยใช้ดัชนีวัสดุและแผนภูมิ
การเลือกวัสดุ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างง่ายและเลือกวัสดุได้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผ่านโครงงานขนาดเล็ก 
 
583504 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท 3(3-0-6) 
 (Polymer Blends and Composites) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ผสม เทอร์โมไดนามิก
ของพอลิเมอร์ผสม การส่งเสริมสภาพเข้ากันได้และการผสมแบบ
เกิดปฏิกิริยา การผสมพอลิเมอร์ผสม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติ
และประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ผสม การเพิ่มความเหนียวของพอลิ
เมอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์คอมโพสิท กระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์คอมโพสิท สมบัติและประสิทธิภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิท 
พอลิเมอร์คอมโพสิทท่ีเสริมแรงด้วยเส้นใย การค้นคว้า การท ารายงาน 
และน าเสนองานวิจัยด้านพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท 

รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์
ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมือ่สิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี อธิบายความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมโดยใช้
ความรู้ทางเทอร์โมไดนามิก บรรยายการเลือกวิธีส่งเสริมสภาพเข้ากันได้
ของพอลิเมอร์ผสมได้อย่างเหมาะสม อธิบายผลกระทบของการผสม
สัณฐานวิทยาและชนิดของพอลิเมอร์ท่ีน ามาผสมต่อประสิทธิภาพการใช้
งานของพอลิเมอร์ผสม  ระบุวิธีการเพิ่มความเหนียวให้แก่พอลิเมอร์  
อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อสมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิท  บรรยาย
การผลิตคอมโพสิทด้วยกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ  ใช้สมการท่ี
เกี่ยวข้องในการท านายสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิท 
   
583505 วัสดุเส้นใยเสริมแรง 3(3-0-6) 
 (Fiber Reinforced Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ประเภทของเส้นใยเสริมแรง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุพอลิ
เมอร์คอมโพสิทเสริมแรงด้วยเส้นใย กลศาสตร์จุลภาค  สมบัติ และ การ
ทดสอบ ตัวอย่างการออกแบบและการขึ้นรูปวัสดุเส้นใยเสริมแรง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ดังต่อไปน้ี    สามารถบอกชนิด และสมบัติของเส้นใยท่ีใช้ในการผลิต
วัสดุเสริมแรงได้ สามารถบอกกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิทเสริมแรง
ด้วยเส้นใยได้    สามารถอธิบายสมบัติ  และวิธีทดสอบของวัสดุ
คอมโพสิทเสริมแรงได้  สามารถเลือกชนิดของเส้นใย และกระบวนการ
ผลิตวัสดุเส้นใยเสริมแรงได้ 
 
583506 วัสดุเคลือบผิว  3(3-0-6) 
 (Surface Coatings) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการเบื้องต้นและเทคนิคการเคลือบผิว วัสดุเคลือบผิว
อินทรีย์ วัสดุเคลือบผิวไอระเหยเคมี  และ วัสดุเคลือบผิวไอระเหย
กายภาพ กลไกการยึดติดและสมดุลการแผ่เป็นฟิล์มบางของของเหลว 
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องค์ประกอบของวัสดุเคลือบผิวอินทรีย์ สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สารยึดพอลิเมอร์ ตัวท าละลาย/ตัวกลาง สารให้สี สารเติมแต่ง วัสดุ
เคลือบผิวแบบใช้น้ า แบบใช้ตัวท าละลาย และแบบเป็นผง สมบัติการ
ไหล เทคนิคการผสมและการท าให้กระจาย เทคนิคการเคลือบผิวหน้า 
การเกิดฟิล์ม และการแห้งตัว การทดสอบวัสดุเคลือบผิว  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายหน้าท่ีหลักท่ีส าคัญของสารยึดพอลิ
เมอร์ ตัวท าละลาย/ตัวกลาง เม็ดสี และสารเติมแต่ง และเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม สามารถประมาณอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของสารยึด
พอลิเมอร์ ตัวท าละลาย และเม็ดสี เพื่อให้ได้สภาวะกระจายตัวท่ีดีของ
เม็ดสี  สามารถใช้หลักการพ้ืนฐานของ การเกิดสารละลาย การท าให้
เกิดการกระจายตัวและสมบัติการไหล การยึดติดและการเกิดฟิล์ม ใน
การท าให้ได้วัสดุเคลือบผิวท่ีมีสมบัติเหมาะสม และท าให้ฟิล์มยึดติดได้ดี
บนสับเสรท 

 
583507 เทคโนโลยีของสารยึดติด 2(2-0-4) 
 (Technology of Adhesives) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีการยึดติด  ประเภทและองค์ประกอบของสารยึดติด 
การเตรียมพื้นผิว การทดสอบสารยึดติดและการยึดติด การใช้ประโยชน์
สารยึดติดในอุตสาหกรรม ชนิดและลักษณะของเทปสารยึดติด การ
ทดสอบเทปสารยึดติด กระบวนการผลิตเทปสารยึดติด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ดังต่อไปน้ี   สามารถบอกชนิด และสมบัติของสารยึดติด และเทปสาร
ยึดติด ได้  สามารถบอกกระบวนการผลิตสารยึดติด และเทปสารยึดติด
ท่ีส าคัญ ได้   สามารถวิเคราะห์การล้มเหลวของการยึดติดได้  สามารถ
เลือกชนิดสารยึดติด  และเทปสารยึดติดส าหรับการใช้ งานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ  ได ้
 

583508 เทคโนโลยียาง 3(3-0-6) 
 (Rubber Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเคมีท่ีใช้ในการผสม
ยาง ระบบการวัลคาไนซ์ยาง การคอม     พาวด์และการขึ้นรูปยาง การ
ทดสอบทางฟิสิกส์ของยางและผลิตภัณฑ์ยาง ยางผสม ยางเทอร์โม
พลาสติก และน าเสนองานวิจัยด้านยาง รวมถึงการศึกษาดูงานใน
โรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับยาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนจะสามารถบอกสมบัติ
ของยางชนิดต่าง ๆ เลือกสารเติมแต่งท่ีเหมาะสมในสูตรยางคอมพาวนด์ 
บอกความแตกต่างของระบบการวัลคาไนซ์ยาง บอกขั้นตอนในการผสม
และการขึ้นรูปยางคอมพาวด์ อธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
ทดสอบสมบัติของยางและผลิตภัณฑ์ยาง และสามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างพลาสติก ยางและยางเทอร์โมพลาสติก 

 
583509 ยางคอมโพสิท 3(3-0-6) 
 (Rubber Composites) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  เทคนิคในการผลิตยางคอมโพสิท สารและเส้นใยเสริมแรง 
การปรับปรุง และการวิเคราะห์พื้นผิวระหว่างหน้า   การเตรียมและ
สมบัติของยางคอมโพสิทชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยียางล้อ การทดสอบยาง
คอมโพสิท  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนมีความเข้าใจ และ
สามารถอธิบายสมบัติ และขั้นตอนการเตรียมยางคอมโพสิทได้ สามารถ
เลือกใช้ยางคอมโพสิทให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้ 
 
583510  พอลิเมอร์ส าหรับงานทางการแพทย์            3(3-0-6) 
 (Polymer for  Medical Applications ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 นิยามและชนิดของวัสดุพอลิเมอร์ท่ีใช้ในทางการแพทย์ 
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ  ปฏิกิริยาการตอบสนองและ
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ความเข้ากันได้ในทางชีวภาพของวัสดุกับระบบชีวภาพ (ร่างกายมนุษย์) 
วิธีการทดสอบความเข้ากันได้  การเสื่อมสภาพของวัสดุในสภาวะ
ชีวภาพ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น ในระบบ
ส่งถ่ายตัวยา ไหมเย็บแผล ระบบกระดูก ระบบสายตา ฯลฯ การค้นคว้า 
ท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการทัศน
ศึกษาในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  ให้ค าจ ากัดความของวัสดุพอลิ เมอร์ทาง
การแพทย์ได้ ระบุสมบัติท่ีก าหนดและจ าเป็นต้องค านึงถึงในการท า
หน้าท่ีในชีวภาพ บรรยายปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบชีวภาพต่อ
วัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ เลือกวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ท่ี 
เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และออกแบบ วิธีการ
ตรวจสอบสมบัติได้ น าเสนอและวิเคราะห์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ได้ 
 
583511 การจัดการขยะพลาสติกและยาง                 3(3-0-6) 
 (Plastic and Rubber Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การมีส่วนร่วมของพลาสติกและยางในสังคมสมัยใหม่ การ
ผลิต การใช้งาน และ การก าจัดขยะพลาสติกและยาง ผลกระทบต่
สิ่งแวดล้อมและแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (การย่อย
สลายทางชีวภาพ การรีไซเคิล การเผา ฯลฯ) กระบวนการแยกขยะ
พลาสติกและยาง กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกและยาง สารเคมี
และพลังงานจากขยะพลาสติกและยาง วัฏจักรชีวิต และเทคโนโลยี
ทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดการขยะพลาสติกและยาง การค้นคว้า ท า
รายงาน และน าเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจด้านการจัดการขยะพลาสติกและ
ยาง การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี  บรรยาย แยก และแนะน าวิธีท่ีเหมาะสมในการรี
ไซเคิลพลาสติกและยาง  อธิบายความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจาก
การใช้พลาสติกและยาง วิเคราะห์ได้ว่าการใช้พลาสติกและยาง ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร วิเคราะห์ความสามารถในการย่อยสลาย
ทางชีวภาพของพลาสติกและยาง จากโครงสร้างทางเคมี  บรรยายถึง
แนวทางท่ียั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรีไซเคิลวัสดุพลาสติก
และยาง บรรยายและแยกแยะชนิดของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน
ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานสั้น แนะน าพลาสติกท่ีดีท่ีสุด
ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง 
 
583512 การสร้างชิ นงานต้นแบบ 3 มิติ 
 โดยการพิมพ์เชิงปฏิบัติการ    1(0-3-3) 

 (3D Printing Workshop) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาการสร้างชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติ โดยการพิมพ์เชิง
ปฏิบัติการน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแบบเติมเน้ือวัสดุ หัวข้อท่ีรวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ 
หลักการท างาน ความสามารถ และ ข้อจ ากัด ของกระบวนการผลิต
แบบเติมเน้ือวัสดุแบบต่าง ๆ การปฏิบัติการจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการสร้างชิ้นงานต้นแบบท่ีได้ออกแบบขึ้นมาด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ีในปัจจุบัน
และแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายเปรียบเทียบถึงหลักการท างาน ความสามารถ 
และข้อจ ากัดของ ข้อจ ากัด ของกระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุแบบ
ต่าง ๆ ระบุการประยุกต์ใช้งานท่ีเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์
ชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติได ้
 
583513 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2(2-0-4) 
 (Plastics Packaging Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์น้ีมีเน้ือหาครอบคลุมต้ังแต่ท้ัง
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการได้มา
ซ่ึงผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สุดท้ายท่ีเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
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องค์ประกอบของวัสดุเคลือบผิวอินทรีย์ สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สารยึดพอลิเมอร์ ตัวท าละลาย/ตัวกลาง สารให้สี สารเติมแต่ง วัสดุ
เคลือบผิวแบบใช้น้ า แบบใช้ตัวท าละลาย และแบบเป็นผง สมบัติการ
ไหล เทคนิคการผสมและการท าให้กระจาย เทคนิคการเคลือบผิวหน้า 
การเกิดฟิล์ม และการแห้งตัว การทดสอบวัสดุเคลือบผิว  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายหน้าท่ีหลักท่ีส าคัญของสารยึดพอลิ
เมอร์ ตัวท าละลาย/ตัวกลาง เม็ดสี และสารเติมแต่ง และเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม สามารถประมาณอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของสารยึด
พอลิเมอร์ ตัวท าละลาย และเม็ดสี เพื่อให้ได้สภาวะกระจายตัวท่ีดีของ
เม็ดสี  สามารถใช้หลักการพื้นฐานของ การเกิดสารละลาย การท าให้
เกิดการกระจายตัวและสมบัติการไหล การยึดติดและการเกิดฟิล์ม ใน
การท าให้ได้วัสดุเคลือบผิวท่ีมีสมบัติเหมาะสม และท าให้ฟิล์มยึดติดได้ดี
บนสับเสรท 

 
583507 เทคโนโลยีของสารยึดติด 2(2-0-4) 
 (Technology of Adhesives) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีการยึดติด  ประเภทและองค์ประกอบของสารยึดติด 
การเตรียมพื้นผิว การทดสอบสารยึดติดและการยึดติด การใช้ประโยชน์
สารยึดติดในอุตสาหกรรม ชนิดและลักษณะของเทปสารยึดติด การ
ทดสอบเทปสารยึดติด กระบวนการผลิตเทปสารยึดติด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ดังต่อไปน้ี   สามารถบอกชนิด และสมบัติของสารยึดติด และเทปสาร
ยึดติด ได้  สามารถบอกกระบวนการผลิตสารยึดติด และเทปสารยึดติด
ท่ีส าคัญ ได้   สามารถวิเคราะห์การล้มเหลวของการยึดติดได้  สามารถ
เลือกชนิดสารยึดติด  และเทปสารยึดติดส าหรับการใช้ งานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ  ได ้
 

583508 เทคโนโลยียาง 3(3-0-6) 
 (Rubber Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเคมีท่ีใช้ในการผสม
ยาง ระบบการวัลคาไนซ์ยาง การคอม     พาวด์และการขึ้นรูปยาง การ
ทดสอบทางฟิสิกส์ของยางและผลิตภัณฑ์ยาง ยางผสม ยางเทอร์โม
พลาสติก และน าเสนองานวิจัยด้านยาง รวมถึงการศึกษาดูงานใน
โรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับยาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนจะสามารถบอกสมบัติ
ของยางชนิดต่าง ๆ เลือกสารเติมแต่งท่ีเหมาะสมในสูตรยางคอมพาวนด์ 
บอกความแตกต่างของระบบการวัลคาไนซ์ยาง บอกขั้นตอนในการผสม
และการขึ้นรูปยางคอมพาวด์ อธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
ทดสอบสมบัติของยางและผลิตภัณฑ์ยาง และสามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างพลาสติก ยางและยางเทอร์โมพลาสติก 

 
583509 ยางคอมโพสิท 3(3-0-6) 
 (Rubber Composites) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  เทคนิคในการผลิตยางคอมโพสิท สารและเส้นใยเสริมแรง 
การปรับปรุง และการวิเคราะห์พื้นผิวระหว่างหน้า   การเตรียมและ
สมบัติของยางคอมโพสิทชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยียางล้อ การทดสอบยาง
คอมโพสิท  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนมีความเข้าใจ และ
สามารถอธิบายสมบัติ และขั้นตอนการเตรียมยางคอมโพสิทได้ สามารถ
เลือกใช้ยางคอมโพสิทให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้ 
 
583510  พอลิเมอร์ส าหรับงานทางการแพทย์            3(3-0-6) 
 (Polymer for  Medical Applications ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 นิยามและชนิดของวัสดุพอลิเมอร์ท่ีใช้ในทางการแพทย์ 
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ  ปฏิกิริยาการตอบสนองและ
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ความเข้ากันได้ในทางชีวภาพของวัสดุกับระบบชีวภาพ (ร่างกายมนุษย์) 
วิธีการทดสอบความเข้ากันได้  การเสื่อมสภาพของวัสดุในสภาวะ
ชีวภาพ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น ในระบบ
ส่งถ่ายตัวยา ไหมเย็บแผล ระบบกระดูก ระบบสายตา ฯลฯ การค้นคว้า 
ท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการทัศน
ศึกษาในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  ให้ค าจ ากัดความของวัสดุพอลิ เมอร์ทาง
การแพทย์ได้ ระบุสมบัติท่ีก าหนดและจ าเป็นต้องค านึงถึงในการท า
หน้าท่ีในชีวภาพ บรรยายปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบชีวภาพต่อ
วัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ เลือกวัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ท่ี 
เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และออกแบบ วิธีการ
ตรวจสอบสมบัติได้ น าเสนอและวิเคราะห์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัสดุพอลิเมอร์ทางการแพทย์ได้ 
 
583511 การจัดการขยะพลาสติกและยาง                 3(3-0-6) 
 (Plastic and Rubber Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การมีส่วนร่วมของพลาสติกและยางในสังคมสมัยใหม่ การ
ผลิต การใช้งาน และ การก าจัดขยะพลาสติกและยาง ผลกระทบต่
สิ่งแวดล้อมและแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (การย่อย
สลายทางชีวภาพ การรีไซเคิล การเผา ฯลฯ) กระบวนการแยกขยะ
พลาสติกและยาง กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกและยาง สารเคมี
และพลังงานจากขยะพลาสติกและยาง วัฏจักรชีวิต และเทคโนโลยี
ทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดการขยะพลาสติกและยาง การค้นคว้า ท า
รายงาน และน าเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจด้านการจัดการขยะพลาสติกและ
ยาง การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี  บรรยาย แยก และแนะน าวิธีท่ีเหมาะสมในการรี
ไซเคิลพลาสติกและยาง  อธิบายความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจาก
การใช้พลาสติกและยาง วิเคราะห์ได้ว่าการใช้พลาสติกและยาง ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร วิเคราะห์ความสามารถในการย่อยสลาย
ทางชีวภาพของพลาสติกและยาง จากโครงสร้างทางเคมี  บรรยายถึง
แนวทางท่ียั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรีไซเคิลวัสดุพลาสติก
และยาง บรรยายและแยกแยะชนิดของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน
ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานสั้น แนะน าพลาสติกท่ีดีท่ีสุด
ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง 
 
583512 การสร้างชิ นงานต้นแบบ 3 มิติ 
 โดยการพิมพ์เชิงปฏิบัติการ    1(0-3-3) 

 (3D Printing Workshop) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาการสร้างชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติ โดยการพิมพ์เชิง
ปฏิบัติการน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแบบเติม เน้ือวัสดุ หัวข้อท่ีรวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ 
หลักการท างาน ความสามารถ และ ข้อจ ากัด ของกระบวนการผลิต
แบบเติมเน้ือวัสดุแบบต่าง ๆ การปฏิบัติการจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการสร้างชิ้นงานต้นแบบท่ีได้ออกแบบขึ้นมาด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ีในปัจจุบัน
และแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายเปรียบเทียบถึงหลักการท างาน ความสามารถ 
และข้อจ ากัดของ ข้อจ ากัด ของกระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุแบบ
ต่าง ๆ ระบุการประยุกต์ใช้งานท่ีเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์
ชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติได ้
 
583513 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2(2-0-4) 
 (Plastics Packaging Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์น้ีมีเน้ือหาครอบคลุมต้ังแต่ท้ัง
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการได้มา
ซ่ึงผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สุดท้ายท่ีเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
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หัวข้อท่ีรวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์  ข้อพิจารณา
ทางด้านเทคนิคและการค้า วัสดุพลาสติกหลักและสารเติมแต่งท่ีใช้ใน
งานบรรจุภัณฑ์ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกท่ีใช้ส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ 
สมบัติจ าเพาะของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด การเติม การติดฉลาก และการจัดการบรรจุภัณฑ์  รวมท้ัง 
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
หารใช้งานด้านต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี ระบุคุณลักษณะความต้องการของบรรจุภัณฑ์ที่
เฉพาะตามผลิตภัณฑ์ได้ เลือกวัตถุดิบ สารเติมแต่ง และกระบวนการขึ้น
รูปส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ 
 
583514 เทคโนโลยีสิ่งทอ 3(3-0-6) 
 (Textile Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 บทน าเกี่ยวกับสิ่งทอ การจ าแนกชนิดของเส้นใย สมบัติ
ของเส้นใย กระบวนการขึ้นรูปเส้นใย ชนิดและคุณลักษณะของเส้นด้าย 
การทอ กระบวนการเตรียมส่ิงทอ การย้อมสี การตกแต่ง การทดสอบสิ่ง
ทอ สัญลักษณ์ในการดูแลสิ่งทอ การประยุกต์ใช้งานสิ่งทอส าหรับ
เทคโนโลยีใหม่ และน าเสนองานวิจัยด้านสิ่งทอ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้ เรียนจะสามารถบอก
คุณสมบัติของเส้นใย เลือกกระบวนการขึ้นรูปส าหรับเส้นใย บอกชนิด
และกระบวนการการผลิตเส้นด้าย  อธิบายกระบวนการทอ การเตรียม
สิ่งทอ การย้อมสี การตกแต่ง และการทดสอบสิ่งทอ บอกความหมาย
ของสัญลักษณ์ในการดูแลสิ่งทอและการประยุกต์ใช้งานของสิ่งทอ
ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  

 
583515  พอลิเมอร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Biopolymers) 
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 

 นิยามและการจ าแนกประเภทพอลิเมอร์ชีวภาพ พอลิเมอร์
ชีวภาพท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติ: แป้ง เซลลูโลส ไคติน พอลิไฮดรอก
ซีอัลคาโนเอต ยางธรรมชาติ ฯลฯ พอลิเมอร์ชีวภาพสังเคราะห์ท่ีมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดทดแทนได้ การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ: การ
สังเคราะห์ทางชีวภาพ การหมัก การสังเคราะห์ทางเคมี การตรวจสอบ
และวิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ กระบวนการขึ้นรูปและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพสู่การประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม 
การย่อยสลายทางชีวภาพและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของวัสดุพอลิ
เมอร์ชีวภาพ ปัจจัยเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและระบบนิเวศน์ การค้นคว้า 
ท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
พอลิเมอร์ชีวภาพแต่ละประเภท วิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ
จากโครงสร้างทางเคมี อภิปรายมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ของพอลิเมอร์ชีวภาพ แนะน าและอภิปรายให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
เลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้งานประเภทท่ีก าหนด 
โดยพิจารณาระหว่างพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์สังเคราะห์ ในด้าน
วัตถุดิบ พลังงาน สมบัติของวัสดุ หน้าท่ี ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การ
จัดการของเสีย และด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
583516 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานทางด้าน 
 วิศวกรรมส าหรับวิศวกรพอลิเมอร์       3(2-3-7) 
 (Introduction to Computer-aided Engineering  
 for Polymer Engineer) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
วิศวกรรมส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการผลิตขึ้นรูป 
โดยเน้นในด้านของทฤษฏีและเทคนิคในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
แก้ปัญหาทางด้านในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจถึงสมมติฐานและวิธีการท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรมต่างๆ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายหลักการและขั้นตอนพื้นฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสร้างแบบจ าลองของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ 
ด าเนินการการจ าลองและวิ เคราะห์ การไหลของพอลิ เมอร์ ใน
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่าง ๆ ได้ 
 
583517 พอลิเมอร์ส าหรับงานทางอิเลคทรอนิคส์ 2(2-0-4) 

(Polymer for Electronic Applications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการพื้นฐานของสมบัติการเป็นฉนวนและการน าไฟฟ้า
ของวัสดุอโลหะและวัสดุพอลิเมอร์ สมบัติทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์ ปะจุ
ไฟฟ้าสถิตย์และการควบคุม อิทธิพลของอุณหภูมิและความถี่ต่อสมบัติ
ทางไฟฟ้า ผลของการเสื่อมสภาพต่อสมบัติทางไฟฟ้า การทดสอบสมบัติ
ทางไฟฟ้า การใช้งานและการพัฒนาถึงปัจจุบัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายเชิงเปรียบเทียบสมบัติความเป็น
ฉนวนและการน าไฟฟ้าของวัสดุพอลิเมอร์ได้ 
 
583518 การฉีดขึ นรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Injection Molding of  Polymer) 
วิชาบังคับก่อน : 583303 กระแสวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปพอลิ
เมอร์  
  องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด ได้แก่ หน่วย
ฉีด หน่วยยึดแม่พิมพ์  ระบบส่งก าลังและระบบควบคุม  พื้นฐานการ
ออกแบบแม่พิมพ์   ตัวแปรส าคัญในการขึ้นรูป ได้แก่ ความดัน อุณหภูมิ 
ความเร็ว ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมบัติของชิ้นงานฉีด ลักษณะ
โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด กระบวนการฉีดแบบใช้แก๊
ซช่วย กระบวนการฉีดทับ กระบวนการฉีดโฟม และกระบวนการฉีดโดย
เทคนิคพิเศษอื่นๆ  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชิ้นงานฉีด 

การอภิปรายความรู้ใหม่ในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด การทัศนศึกษาใน
โรงงานฉีดขึ้นรูป 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การอธิบายหน้าท่ีและความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบในเครื่องฉีด 
กลไกการท างานของเครื่องฉีด  มีพื้นฐานความรู้ส าหรับการออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีด สามารถอภิปรายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้าง  สมบัติของชิ้นงานฉีด และปัจจัยการฉีดขึ้นรูปได้  สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
ของชิ้นงานท่ีได้จากกระบวนการขึ้นฉีดขึ้นรูปได้      
 
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 การแก้ปัญหาส าหรับกระบวนการอัดรีด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถบอกความแตกต่างของประเภทของเครื่อง
อัดรีด เลือกแบบสกรูท่ีเหมาะสมในการใช้งาน เลือกดายด์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระบวนการอัดรีด บอกขั้นตอนใน
กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีดประเภทต่างๆ บอกแนวทางในการ
แก้ปัญหาในเบื้องต้นส าหรับกระบวนการอัดรีด  
 
583520 การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-6) 

(Polymer Engineering Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของการออกแบบวิศวกรรมและการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ชนิดใหม่ นักศึกษาจะ
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หัวข้อท่ีรวมอยู่ในวิชาน้ีได้แก่ หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์  ข้อพิจารณา
ทางด้านเทคนิคและการค้า วัสดุพลาสติกหลักและสารเติมแต่งท่ีใช้ใน
งานบรรจุภัณฑ์ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกท่ีใช้ส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ 
สมบัติจ าเพาะของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด การเติม การติดฉลาก และการจัดการบรรจุภัณฑ์  รวมท้ัง 
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
หารใช้งานด้านต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี ระบุคุณลักษณะความต้องการของบรรจุภัณฑ์ที่
เฉพาะตามผลิตภัณฑ์ได้ เลือกวัตถุดิบ สารเติมแต่ง และกระบวนการขึ้น
รูปส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ 
 
583514 เทคโนโลยีสิ่งทอ 3(3-0-6) 
 (Textile Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 บทน าเกี่ยวกับสิ่งทอ การจ าแนกชนิดของเส้นใย สมบัติ
ของเส้นใย กระบวนการขึ้นรูปเส้นใย ชนิดและคุณลักษณะของเส้นด้าย 
การทอ กระบวนการเตรียมส่ิงทอ การย้อมสี การตกแต่ง การทดสอบสิ่ง
ทอ สัญลักษณ์ในการดูแลสิ่งทอ การประยุกต์ใช้งานสิ่งทอส าหรับ
เทคโนโลยีใหม่ และน าเสนองานวิจัยด้านส่ิงทอ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้ เรียนจะสามารถบอก
คุณสมบัติของเส้นใย เลือกกระบวนการขึ้นรูปส าหรับเส้นใย บอกชนิด
และกระบวนการการผลิตเส้นด้าย  อธิบายกระบวนการทอ การเตรียม
สิ่งทอ การย้อมสี การตกแต่ง และการทดสอบสิ่งทอ บอกความหมาย
ของสัญลักษณ์ในการดูแลสิ่งทอและการประยุกต์ใช้งานของสิ่งทอ
ส าหรับเทคโนโลยีใหม่  

 
583515  พอลิเมอร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Biopolymers) 
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 

 นิยามและการจ าแนกประเภทพอลิเมอร์ชีวภาพ พอลิเมอร์
ชีวภาพท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติ: แป้ง เซลลูโลส ไคติน พอลิไฮดรอก
ซีอัลคาโนเอต ยางธรรมชาติ ฯลฯ พอลิเมอร์ชีวภาพสังเคราะห์ท่ีมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดทดแทนได้ การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ: การ
สังเคราะห์ทางชีวภาพ การหมัก การสังเคราะห์ทางเคมี การตรวจสอบ
และวิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ กระบวนการขึ้นรูปและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพสู่การประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม 
การย่อยสลายทางชีวภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุพอลิ
เมอร์ชีวภาพ ปัจจัยเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและระบบนิเวศน์ การค้นคว้า 
ท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เม่ือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
พอลิเมอร์ชีวภาพแต่ละประเภท วิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ
จากโครงสร้างทางเคมี อภิปรายมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ของพอลิเมอร์ชีวภาพ แนะน าและอภิปรายให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
เลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้งานประเภทท่ีก าหนด 
โดยพิจารณาระหว่างพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์สังเคราะห์ ในด้าน
วัตถุดิบ พลังงาน สมบัติของวัสดุ หน้าท่ี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
จัดการของเสีย และด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
583516 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานทางด้าน 
 วิศวกรรมส าหรับวิศวกรพอลิเมอร์       3(2-3-7) 
 (Introduction to Computer-aided Engineering  
 for Polymer Engineer) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
วิศวกรรมส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการผลิตขึ้นรูป 
โดยเน้นในด้านของทฤษฏีและเทคนิคในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
แก้ปัญหาทางด้านในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจถึงสมมติฐานและวิธีการท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรมต่างๆ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี อธิบายหลักการและขั้นตอนพื้นฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสร้างแบบจ าลองของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ 
ด าเนินการการจ าลองและวิ เคราะห์ การไหลของพอลิ เมอร์ ใน
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่าง ๆ ได้ 
 
583517 พอลิเมอร์ส าหรับงานทางอิเลคทรอนิคส์ 2(2-0-4) 

(Polymer for Electronic Applications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการพื้นฐานของสมบัติการเป็นฉนวนและการน าไฟฟ้า
ของวัสดุอโลหะและวัสดุพอลิเมอร์ สมบัติทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์ ปะจุ
ไฟฟ้าสถิตย์และการควบคุม อิทธิพลของอุณหภูมิและความถี่ต่อสมบัติ
ทางไฟฟ้า ผลของการเสื่อมสภาพต่อสมบัติทางไฟฟ้า การทดสอบสมบัติ
ทางไฟฟ้า การใช้งานและการพัฒนาถึงปัจจุบัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี สามารถอธิบายเชิงเปรียบเทียบสมบัติความเป็น
ฉนวนและการน าไฟฟ้าของวัสดุพอลิเมอร์ได้ 
 
583518 การฉีดขึ นรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Injection Molding of  Polymer) 
วิชาบังคับก่อน : 583303 กระแสวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปพอลิ
เมอร์  
  องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด ได้แก่ หน่วย
ฉีด หน่วยยึดแม่พิมพ์  ระบบส่งก าลังและระบบควบคุม  พื้นฐานการ
ออกแบบแม่พิมพ์   ตัวแปรส าคัญในการขึ้นรูป ได้แก่ ความดัน อุณหภูมิ 
ความเร็ว ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมบัติของชิ้นงานฉีด ลักษณะ
โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด กระบวนการฉีดแบบใช้แก๊
ซช่วย กระบวนการฉีดทับ กระบวนการฉีดโฟม และกระบวนการฉีดโดย
เทคนิคพิเศษอื่นๆ  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชิ้นงานฉีด 

การอภิปรายความรู้ใหม่ในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด การทัศนศึกษาใน
โรงงานฉีดขึ้นรูป 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การอธิบายหน้าท่ีและความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบในเครื่องฉีด 
กลไกการท างานของเครื่องฉีด  มีพื้นฐานความรู้ส าหรับการออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีด สามารถอภิปรายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้าง  สมบัติของชิ้นงานฉีด และปัจจัยการฉีดขึ้นรูปได้  สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
ของชิ้นงานท่ีได้จากกระบวนการขึ้นฉีดขึ้นรูปได้      
 
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 การแก้ปัญหาส าหรับกระบวนการอัดรีด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี สามารถบอกความแตกต่างของประเภทของเครื่อง
อัดรีด เลือกแบบสกรูท่ีเหมาะสมในการใช้งาน เลือกดายด์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระบวนการอัดรีด บอกขั้นตอนใน
กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีดประเภทต่างๆ บอกแนวทางในการ
แก้ปัญหาในเบื้องต้นส าหรับกระบวนการอัดรีด  
 
583520 การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-6) 

(Polymer Engineering Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของการออกแบบวิศวกรรมและการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ชนิดใหม่ นักศึกษาจะ
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ร่วมกันเป็นกลุ่มในการท าโครงงานการออกแบบทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี มีทักษะการออกแบบทางวิศวกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ และท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
583521 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Petrochemical  
 and Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมปิโตรเคมีและ
พอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ต่อไปน้ี มีความสามารถในการค้นคว้า สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์  
 
583601  เคมีเชิงฟิสิกส์  3(3-0-6) 
 (Physical Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 สมบัติของของเหลวและสารละลาย สมดุลวัฎภาคและ
กฏวัฎภาค กระบวนการเร่งปฏิกิริยา อุณหพลศาสตร์ เคมี  และ
จลนพลศาสตร์เคม ี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้และเข้าใจ ในแต่ละหัวข้อของรายวิชา 
คาดว่านักศึกษาจะมีพื้นฐานเพียงพอส าหรับการศึกษาวิชาอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องได้ 
 
583602  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-3) 
  (Physical Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 583601 เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีทักษะการท าปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ มีความรู้
ในหัวข้อท่ีท าปฏิบัติการ มีทักษะการบันทึกผลการทดลอง การอภิปราย 
และการสรุป ตอบปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังมีความคุ้นเคยกับวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อปฏิบัติการ 
 
583603 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี  4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 583203 อณุหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร ์
 สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหล  ทฤษฎีทางอุณหพล
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับสารละลายและการประยุกต์ใช้   สมดุลระหว่างไอกับ
ของเหลว  สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ
เชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหลบริสุทธิ์และสารละลายได้ เข้าใจถึง
สมดุลระหว่างไอกับของเหลว สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสมดุลวัฏ
ภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้ 
 
583604 หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Safety) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 หลักเบื้องต้นในการท างานกับวัตถุอันตราย สาเหตุและการ
ป้องกันการเกิดไฟไหม้และระเบิด การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต  
Inherent Safer Design  การประเมินความเสี่ยงโดยวิธีต่างๆ เช่น 
Checklist, Event Tree Analysis, Fault Tree Analysis เ ป็ น ต้ น  
การบริหารจัดการความเส่ียง  การเยี่ยมชมโรงงานและการประเมิน
ความเส่ียงในโรงงานตัวอย่าง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ท างาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายอันเกิด
จากสภาวะการท างานท่ีไม่ปลอดภัยท่ีมีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการ
ประกอบธุรกิจ  เข้าใจองค์ประกอบส าคัญของสภาวะการท างานท่ี
ปลอดภัย 
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583605 กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
 ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Downstream Processing in Biotechnology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วัสดุพอลิเมอร์ชีวฐาน และการผลิตมอนอเมอร์ชีวฐาน 
เทคนิคส าหรับการกู้คืน การแยก และการท าบริสุทธิ์มอนอเมอร์ชีวฐาน 
การท าให้เซลล์แตก การปั่นเหวี่ยง การดูดซับ การแยกโดยอาศัยเยื่อ
เลือกผ่าน และวิธีการทางโครมาโทกราฟี การบ าบัดของเสียชีวภาพ 
ข้อบั งคับและการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 หลังจากการเรียนวิชาน้ี นักศึกษาสามารถบ่งชี้ลักษณะ
จ าเพาะของพอลิเมอร์ชีวฐาน บรรยายและอธิบายกระบวนการผลิต
มอนอเมอร์ชีวฐาน พร้อมกับเสนอแนะ เลือก และก าหนดล าดับและ
สภาวะการท างานท่ีเหมาะสมของหน่วยปฏิบัติการส าหรับกู้คืน แยก 
และท าบริสุทธิ์มอนอเมอณ์ชีวฐานได้ นักศึกษาต้องค านึงถึงความส าคัญ
ของการบ าบัดของเสียชีวภาพ รวมถึงข้อบังคับและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพได้  
 
583606 วิศวกรรมการกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 (Petroleum Refinery Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม โดย
ศึกษาแหล่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ก๊าซองค์ประกอบของ
ปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นน้ ามัน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม และ
วิธีการทดสอบคุณภาพ กระบวนการสนับสนุนและการด าเนิน
กระบวนการ กระบวนทรีตติงทางเคมี กระบวนการแตกโมเลกุล และ
กระบวนการแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการบ าบัด และ
แตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน กระบวนการรีฟอร์มมิ่ งโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา และกระบวนการเปล่ียนไอโซเมอร์ การลดความหนืด การเกิด
โค้ก กระบวนการเติมหมู่อัลคิล และการผสมผลิตภัณฑ์ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานและบอกถึงพารามิเตอร์
ส าคัญของกระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม และสามารถเลือก
เทคโนโลยีและสภาวะการด าเนินกระบวนการกลั่นแยกท่ีให้ผลได้ของ
น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซลตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีต้องการอื่นๆ 
สูงสุด 
 
583607 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน   3(3-0-6) 
 (Transport Phenomena) 
วิชาบังคับก่อน : 583308  อุปกรณ์เฉพาะหน่วย   
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัม  การหา
ความเร็วและอัตราการไหลในระบบสภาวะคงท่ีส าหรับการไหลแบบ
ราบเรียบ   ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน  การน าความร้อนในพิกัดคาเต
เชียน  พิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม  ในสภาวะคงท่ี  การแก้
สมการในระบบต่างๆ    ครีบระบายความร้อน ทฤษฎีการถ่ายเทมวล
สารในสภาวะคงที ่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมเมนตัม 
ความร้อน และมวลสารในระบบคาเตเชียน พิกัดทรงกระบอก และพิกัด
ทรงกลม ในสภาวะคงท่ี การแก้สมการในระบบต่าง ๆ และการน าไปใช้
ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคม ี
 
583608 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 
 (Process Dynamics and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา      
  แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี เทคนิคการแก้สมการและพลศาสตร์ของระบบเหล่าน้ี บท
น าของการควบคุมอัตโนมัติ หลักการของการควบคุมแบบป้อนกลับ การ
วิเคราะห์เสถียรภาพของกระบวนการควบคุม การออกแบบกระบวนการ
ควบคุมและการตอบสนองต่อความถี่  แนะน าลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมต่างๆ การปรับแต่งค่าของตัวควบคุมแบบ
ป้อนกลับโดยใช้วิธี Ziegler-Nichols และ Cohen-Coon 
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ร่วมกันเป็นกลุ่มในการท าโครงงานการออกแบบทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถ
ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี มีทักษะการออกแบบทางวิศวกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ และท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
583521 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Petrochemical  
 and Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมปิโตรเคมีและ
พอลิเมอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ต่อไปน้ี มีความสามารถในการค้นคว้า สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์  
 
583601  เคมีเชิงฟิสิกส์  3(3-0-6) 
 (Physical Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 สมบัติของของเหลวและสารละลาย สมดุลวัฎภาคและ
กฏวัฎภาค กระบวนการเร่งปฏิกิริยา อุณหพลศาสตร์ เคมี  และ
จลนพลศาสตร์เคม ี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้และเข้าใจ ในแต่ละหัวข้อของรายวิชา 
คาดว่านักศึกษาจะมีพื้นฐานเพียงพอส าหรับการศึกษาวิชาอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องได้ 
 
583602  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-3) 
  (Physical Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 583601 เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีทักษะการท าปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ มีความรู้
ในหัวข้อท่ีท าปฏิบัติการ มีทักษะการบันทึกผลการทดลอง การอภิปราย 
และการสรุป ตอบปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังมีความคุ้นเคยกับวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อปฏิบัติการ 
 
583603 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี  4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 583203 อณุหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร ์
 สมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหล  ทฤษฎีทางอุณหพล
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับสารละลายและการประยุกต์ใช้   สมดุลระหว่างไอกับ
ของเหลว  สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ
เชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหลบริสุทธิ์และสารละลายได้ เข้าใจถึง
สมดุลระหว่างไอกับของเหลว สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสมดุลวัฏ
ภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้ 
 
583604 หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Safety) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 หลักเบื้องต้นในการท างานกับวัตถุอันตราย สาเหตุและการ
ป้องกันการเกิดไฟไหม้และระเบิด การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต  
Inherent Safer Design  การประเมินความเสี่ยงโดยวิธีต่างๆ เช่น 
Checklist, Event Tree Analysis, Fault Tree Analysis เ ป็ น ต้ น  
การบริหารจัดการความเส่ียง  การเยี่ยมชมโรงงานและการประเมิน
ความเสี่ยงในโรงงานตัวอย่าง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ท างาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายอันเกิด
จากสภาวะการท างานท่ีไม่ปลอดภัยท่ีมีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการ
ประกอบธุรกิจ  เข้าใจองค์ประกอบส าคัญของสภาวะการท างานท่ี
ปลอดภัย 
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583605 กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
 ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Downstream Processing in Biotechnology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วัสดุพอลิเมอร์ชีวฐาน และการผลิตมอนอเมอร์ชีวฐาน 
เทคนิคส าหรับการกู้คืน การแยก และการท าบริสุทธิ์มอนอเมอร์ชีวฐาน 
การท าให้เซลล์แตก การปั่นเหวี่ยง การดูดซับ การแยกโดยอาศัยเยื่อ
เลือกผ่าน และวิธีการทางโครมาโทกราฟี การบ าบัดของเสียชีวภาพ 
ข้อบังคับและการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 หลังจากการเรียนวิชาน้ี นักศึกษาสามารถบ่งชี้ลักษณะ
จ าเพาะของพอลิเมอร์ชีวฐาน บรรยายและอธิบายกระบวนการผลิต
มอนอเมอร์ชีวฐาน พร้อมกับเสนอแนะ เลือก และก าหนดล าดับและ
สภาวะการท างานท่ีเหมาะสมของหน่วยปฏิบัติการส าหรับกู้คืน แยก 
และท าบริสุทธิ์มอนอเมอณ์ชีวฐานได้ นักศึกษาต้องค านึงถึงความส าคัญ
ของการบ าบัดของเสียชีวภาพ รวมถึงข้อบังคับและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพได้  
 
583606 วิศวกรรมการกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 3(3-0-6) 
 (Petroleum Refinery Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม โดย
ศึกษาแหล่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ก๊าซองค์ประกอบของ
ปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นน้ ามัน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม และ
วิธีการทดสอบคุณภาพ กระบวนการสนับสนุนและการด าเนิน
กระบวนการ กระบวนทรีตติงทางเคมี กระบวนการแตกโมเลกุล และ
กระบวนการแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการบ าบัด และ
แตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน กระบวนการรีฟอร์มมิ่ งโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา และกระบวนการเปล่ียนไอโซเมอร์ การลดความหนืด การเกิด
โค้ก กระบวนการเติมหมู่อัลคิล และการผสมผลิตภัณฑ์ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานและบอกถึงพารามิเตอร์
ส าคัญของกระบวนการกล่ันแยกปิโตรเลียม และสามารถเลือก
เทคโนโลยีและสภาวะการด าเนินกระบวนการกลั่นแยกท่ีให้ผลได้ของ
น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซลตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีต้องการอื่นๆ 
สูงสุด 
 
583607 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน   3(3-0-6) 
 (Transport Phenomena) 
วิชาบังคับก่อน : 583308  อุปกรณ์เฉพาะหน่วย   
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัม  การหา
ความเร็วและอัตราการไหลในระบบสภาวะคงท่ีส าหรับการไหลแบบ
ราบเรียบ   ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน  การน าความร้อนในพิกัดคาเต
เชียน  พิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม  ในสภาวะคงท่ี  การแก้
สมการในระบบต่างๆ    ครีบระบายความร้อน ทฤษฎีการถ่ายเทมวล
สารในสภาวะคงที ่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมเมนตัม 
ความร้อน และมวลสารในระบบคาเตเชียน พิกัดทรงกระบอก และพิกัด
ทรงกลม ในสภาวะคงท่ี การแก้สมการในระบบต่าง ๆ และการน าไปใช้
ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมเคม ี
 
583608 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 
 (Process Dynamics and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 583305 วิศวกรรมปฏิกิริยา      
  แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี เทคนิคการแก้สมการและพลศาสตร์ของระบบเหล่าน้ี บท
น าของการควบคุมอัตโนมัติ หลักการของการควบคุมแบบป้อนกลับ การ
วิเคราะห์เสถียรภาพของกระบวนการควบคุม การออกแบบกระบวนการ
ควบคุมและการตอบสนองต่อความถ่ี แนะน าลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมต่างๆ การปรับแต่งค่าของตัวควบคุมแบบ
ป้อนกลับโดยใช้วิธี Ziegler-Nichols และ Cohen-Coon 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
ท่ัวไป สามารถสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของสัญญาณเข้าและ
ออกได้ สามารถสร้างแผนภาพแบบกล่องเพื่ออธิบายพฤติกรรมของ
ระบบและสามารถนิยามตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปร
รบกวนได้ เข้าใจถึงความส าคัญของหน้าท่ีของกระบวนการควบคุมแบบ
ป้อนกลับ สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเปิดและ
แบบปิดของกระบวนการอย่างง่ายได้ เข้าวิธีการปรับแต่งตัวแปรควบคุม
แบบดั่งเดิมและแบบสมัยใหม่ท่ีเป็นเครื่องมือในการติดตามกระบวนการ
ควบคุม 
 
583609 กระบวนการดูดซับสาร 3(3-0-6) 
  (Adsorption Process) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 นิยามของค า การดูดซับแบบกายภาพและแบบเคมี ชนิด 
การประยุกต์ใช้และการเตรียมตัวดูดซับทางการค้า สมดุลการดูดซับ
ส าหรับสารบริสุทธิ์และของผสม การหาการกระจายตัวของพื้นท่ีผิวและ
ขนาดรูพรุนของตัวดูดซับโดยดารดูดซับก๊าซ กระบวนการถ่ายโอนสาร
ในกระบวนการดูดซับ การอธิบายระบบการดูดซับในเชิงมหภาค 
พลศาสตร์ของการดูดซับแบบเบดบรรจุ กระบวนการดูดซับและวัฏจักร 
วิธีการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
   นักศึกษารู้เกี่ยวกับศัพท์ทางด้านกระบวนการดูดซับ ชนิด
ของสารดูดซับ ความแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทาง
เคมี รู้จักวิธีการหาคุณสมบัติของสารดูดซับ การท าสมดุลการดูดซับ
ส าหรับสารบริสุทธิ์และสารผสม พลศาสตร์ของการดูดซับ และวิธีการ
ออกแบบหอดูดซับ 
 
583610 การแยกล าดับขั นแบบสมดุล 3(3-0-6) 
 (Equilibrium-Staged Separations) 
วิชาบังคับก่อน : 583203 อณุหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  
      หรือ 583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย  
 การวิเคราะห์และการท างานของกระบวนการแยกสารแบบ
ล าดับขั้นแบบสมดุล ได้แก่ กระบวนการแยกสารในระบบของของไหล

และของแข็ง กระบวนการสกัดของเหลวด้วยของเหลว กระบวนการ
กล่ันของเหลวแบบหลายองค์ประกอบ กระบวนการแยกท่ีควบคุมด้วย
อัตราเร็ว การออกแบบและจ าลองปฏิบัติกระบวนการแยกโดยใช้
หลักการสมดุลระหว่างวัฏภาค ประสิทธิภาพของกระบวนการแยก
ล าดับขั้นแบบสมดุล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถในการประยุกต์สมดุลวัฏภาค
ทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการค านวณประสิทธิภาพในการแยกสารใน
ระบบแก็สและของเหลว และระบบของเหลว-ของเหลว ค านวณจ านวน
ขั้นท่ีสมดุลท้ังระบบสารผสมสองชนิดและมากกว่าสองชนิดข้ึนไปโดยใช้
การค านวณทางพีชคณิต แผนภาพ และเชิงตัวเลข ท านายผลกระทบ
ของสภาวะของกระบวนการต่อสมรรถนะของกระบวนการแยกสาร 
 
583611 การจ าลองกระบวนการ 3(2-2-6) 
 (Process Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณพื้นฐานวิศวกรรมเคมี 
อาทิ  สมการสภาวะ และสมดุลไอ -ของเหลว แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการจ าลองกระบวนการ 
ฐานข้อมูลคุณสมบัติเชิงกายภาพและอุณหพลศาสตร์ของสารเคมี การ
วิเคราะห์กระบวนการด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป การใช้ประโยชน์จาก
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการ 
โครงงานการจ าลองกระบวนการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณทางด้าน
วิศวกรรมเคมี ได้  ใช้คอมพิ ว เตอร์ ในการสร้ างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ 
 

583612  การควบคุมมลภาวะและการบ าบัด 
 ของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Pollution Control  
 and Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ผลกระทบของมลพิษจากอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม แหล่งและลักษณะของมลภาวะจาก
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อุตสาหกรรม  การควบคุมและการบ าบัดมลภาวะทางอากาศ น้ าเสีย
อุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง การจัดการและการก าจัดของเสีย
และของเสียอันตราย การลดปริมาณของเสียและการน ากลับมาใช้ใหม่ 
กฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO14000 และ 
ISO18000 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี อธิบายผลกระทบของมลพิษอุตสาหรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
เลือกและออกแบบระบบการควบคุมและการบ าบัดมลภาวะทางอากาศ 
น้ าเสียอุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง เลือกและออกแบบการ
จัดการและการก าจัดของเสียและของเสียอันตราย ระบุแนวทางการลด
ปริมาณของเสียและการน ากลับมาใช้ใหม่ อธิบายกฎหมายควบคุม
มลพิษอุตสาหกรรม อธิบายประเด็นส าคัญของ ISO14000 และ 
ISO18000 
 
583613 กระบวนการผลิตสารปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
 (Petrochemical Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี  การพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านการสังเคราะห์สารปิโตรเคมี  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีท่ี
ส าคัญ กระบวนการผลิตสารป้อนให้โรงงานปิโตรเคมี กระบวนการผลิต
สารปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นต่อเนื่อง และขั้นปลาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ความส าคัญของธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สามารถเลือก
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สามารถระบุถึง
ความส าคัญและจ าแนกกระบวนการผลิตสารปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้น
ต่อเนื่อง และขั้นปลายได้ 
 
583614 กระบวนการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Heterogeneous Catalysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเร่งปฏิกิริยา
วิวิธพันธ์ เคมีของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ ธรรมชาติและ
โครงสร้างอะตอมของพื้นผิวสารเร่งปฏิกิริยา การวิเคราะห์ทาง
จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของกระบวนการเร่งปฏิกิริยา การ
เตรียมและการวัดสมบัติของเม็ดสารเร่งปฏิกิริยา กระบวนการเร่ง
ปฏิกิริยาโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาประเภทต่าง ๆ เช่น โลหะ โลหะ
ออกไซด์และซีโอไลท์ เป็นต้น การประยุกต์กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเพ่ือ
การผลิต ในระดับอุตสาหกรรม เช่น  กระบวนการออกซิ เดชัน 
กระบวนการทางปิโตรเลียม และไฮโดรคาร์บอน และกระบวนการผลิต
ก๊าซสังเคราะห์ เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
             เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
กลไกการเกิดปฏิกิริยาส าหรับกระบวนการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ 
สามารถวิเคราะห์ทางจลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของ
กระบวนการเร่งปฏิกิริยา สามารถเตรียมและวัดคุณสมบัติของเม็ดสาร
เร่งปฏิกิริยา และสามารถประยุกต์กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเพื่อการ
ผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
 
583615 วิธีการออกแบบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   3(3-0-6) 
 (Design Method in Petrochemical Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  การ
ออกแบบกระบวนการผลิตและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
หลักการของกระบวนการถ่ายโอนความร้อนและมวลสารในวัฏภาค
ของเหลวและก๊ าซ การออกแบบอุปกรณ์ ท่ี ใช้ส าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน หอกลั่น หอสกัด หอดูดซับ หอดูดซึม หน่วยเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง หน่วยแตกย่อย เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี นักศึกษาเข้าใจมโนทัศน์ใน
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สามารถน าความรู้ท่ีได้เรียน
มาแล้วมาใช้ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสามารถ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบโรงงานได้ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
ท่ัวไป สามารถสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของสัญญาณเข้าและ
ออกได้ สามารถสร้างแผนภาพแบบกล่องเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของ
ระบบและสามารถนิยามตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปร
รบกวนได้ เข้าใจถึงความส าคัญของหน้าท่ีของกระบวนการควบคุมแบบ
ป้อนกลับ สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเปิดและ
แบบปิดของกระบวนการอย่างง่ายได้ เข้าวิธีการปรับแต่งตัวแปรควบคุม
แบบดั่งเดิมและแบบสมัยใหม่ท่ีเป็นเครื่องมือในการติดตามกระบวนการ
ควบคุม 
 
583609 กระบวนการดูดซับสาร 3(3-0-6) 
  (Adsorption Process) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 นิยามของค า การดูดซับแบบกายภาพและแบบเคมี ชนิด 
การประยุกต์ใช้และการเตรียมตัวดูดซับทางการค้า สมดุลการดูดซับ
ส าหรับสารบริสุทธิ์และของผสม การหาการกระจายตัวของพื้นท่ีผิวและ
ขนาดรูพรุนของตัวดูดซับโดยดารดูดซับก๊าซ กระบวนการถ่ายโอนสาร
ในกระบวนการดูดซับ การอธิบายระบบการดูดซับในเชิงมหภาค 
พลศาสตร์ของการดูดซับแบบเบดบรรจุ กระบวนการดูดซับและวัฏจักร 
วิธีการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
   นักศึกษารู้เกี่ยวกับศัพท์ทางด้านกระบวนการดูดซับ ชนิด
ของสารดูดซับ ความแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทาง
เคมี รู้จักวิธีการหาคุณสมบัติของสารดูดซับ การท าสมดุลการดูดซับ
ส าหรับสารบริสุทธ์ิและสารผสม พลศาสตร์ของการดูดซับ และวิธีการ
ออกแบบหอดูดซับ 
 
583610 การแยกล าดับขั นแบบสมดุล 3(3-0-6) 
 (Equilibrium-Staged Separations) 
วิชาบังคับก่อน : 583203 อณุหพลศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  
      หรือ 583308 อุปกรณ์เฉพาะหน่วย  
 การวิเคราะห์และการท างานของกระบวนการแยกสารแบบ
ล าดับขั้นแบบสมดุล ได้แก่ กระบวนการแยกสารในระบบของของไหล

และของแข็ง กระบวนการสกัดของเหลวด้วยของเหลว กระบวนการ
กล่ันของเหลวแบบหลายองค์ประกอบ กระบวนการแยกท่ีควบคุมด้วย
อัตราเร็ว การออกแบบและจ าลองปฏิบัติกระบวนการแยกโดยใช้
หลักการสมดุลระหว่างวัฏภาค ประสิทธิภาพของกระบวนการแยก
ล าดับขั้นแบบสมดุล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาควรมีความสามารถในการประยุกต์สมดุลวัฏภาค
ทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการค านวณประสิทธิภาพในการแยกสารใน
ระบบแก็สและของเหลว และระบบของเหลว-ของเหลว ค านวณจ านวน
ขั้นท่ีสมดุลท้ังระบบสารผสมสองชนิดและมากกว่าสองชนิดขึ้นไปโดยใช้
การค านวณทางพีชคณิต แผนภาพ และเชิงตัวเลข ท านายผลกระทบ
ของสภาวะของกระบวนการต่อสมรรถนะของกระบวนการแยกสาร 
 
583611 การจ าลองกระบวนการ 3(2-2-6) 
 (Process Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณพื้นฐานวิศวกรรมเคมี 
อาทิ  สมการสภาวะ และสมดุลไอ -ของเหลว แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการจ าลองกระบวนการ 
ฐานข้อมูลคุณสมบัติเชิงกายภาพและอุณหพลศาสตร์ของสารเคมี การ
วิเคราะห์กระบวนการด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป การใช้ประโยชน์จาก
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการ 
โครงงานการจ าลองกระบวนการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณทางด้าน
วิศวกรรมเคมี ได้  ใช้คอมพิ ว เตอร์ ในการสร้ างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ 
 

583612  การควบคุมมลภาวะและการบ าบัด 
 ของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Pollution Control  
 and Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ผลกระทบของมลพิษจากอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งและลักษณะของมลภาวะจาก

691 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

อุตสาหกรรม  การควบคุมและการบ าบัดมลภาวะทางอากาศ น้ าเสีย
อุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง การจัดการและการก าจัดของเสีย
และของเสียอันตราย การลดปริมาณของเสียและการน ากลับมาใช้ใหม่ 
กฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO14000 และ 
ISO18000 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี อธิบายผลกระทบของมลพิษอุตสาหรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
เลือกและออกแบบระบบการควบคุมและการบ าบัดมลภาวะทางอากาศ 
น้ าเสียอุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง เลือกและออกแบบการ
จัดการและการก าจัดของเสียและของเสียอันตราย ระบุแนวทางการลด
ปริมาณของเสียและการน ากลับมาใช้ใหม่ อธิบายกฎหมายควบคุม
มลพิษอุตสาหกรรม อธิบายประเด็นส าคัญของ ISO14000 และ 
ISO18000 
 
583613 กระบวนการผลิตสารปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
 (Petrochemical Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี  การพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านการสังเคราะห์สารปิโตรเคมี  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีท่ี
ส าคัญ กระบวนการผลิตสารป้อนให้โรงงานปิโตรเคมี กระบวนการผลิต
สารปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นต่อเนื่อง และขั้นปลาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ความส าคัญของธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สามารถเลือก
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สามารถระบุถึง
ความส าคัญและจ าแนกกระบวนการผลิตสารปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้น
ต่อเนื่อง และขั้นปลายได้ 
 
583614 กระบวนการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Heterogeneous Catalysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเร่งปฏิกิริยา
วิวิธพันธ์ เคมีของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ ธรรมชาติและ
โครงสร้างอะตอมของพื้นผิวสารเร่งปฏิกิริยา การวิเคราะห์ทาง
จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของกระบวนการเร่งปฏิกิริยา การ
เตรียมและการวัดสมบัติของเม็ดสารเร่งปฏิกิริยา กระบวนการเร่ง
ปฏิกิริยาโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาประเภทต่าง ๆ เช่น โลหะ โลหะ
ออกไซด์และซีโอไลท์ เป็นต้น การประยุกต์กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเพ่ือ
การผลิต ในระดับอุตสาหกรรม เช่น  กระบวนการออกซิ เดชัน 
กระบวนการทางปิโตรเลียม และไฮโดรคาร์บอน และกระบวนการผลิต
ก๊าซสังเคราะห์ เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
             เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
กลไกการเกิดปฏิกิริยาส าหรับกระบวนการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ 
สามารถวิเคราะห์ทางจลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของ
กระบวนการเร่งปฏิกิริยา สามารถเตรียมและวัดคุณสมบัติของเม็ดสาร
เร่งปฏิกิริยา และสามารถประยุกต์กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเพื่อการ
ผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
 
583615 วิธีการออกแบบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   3(3-0-6) 
 (Design Method in Petrochemical Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  การ
ออกแบบกระบวนการผลิตและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
หลักการของกระบวนการถ่ายโอนความร้อนและมวลสารในวัฏภาค
ของเหลวและก๊ าซ การออกแบบอุปกรณ์ ท่ี ใช้ส าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน หอกล่ัน หอสกัด หอดูดซับ หอดูดซึม หน่วยเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง หน่วยแตกย่อย เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาน้ี นักศึกษาเข้าใจมโนทัศน์ใน
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สามารถน าความรู้ท่ีได้เรียน
มาแล้วมาใช้ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสามารถ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบโรงงานได้ 
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583616 อุตสาหกรรมสีเขียว   3(3-0-6) 
 (Green Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse Recycle เทคโนโลยีสะอาด 
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี ระบุแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตท่ี
ก าหนด ประยุกต์หลักการใช้ทรัพยากรให้ คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs: 
Reduce Reuse Recycle และเทคโนโลยีสะอาดกับอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา อธิบายหลักการการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อธิบาย
หลักการส าคัญของการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ อธิบายขั้นตอน
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
 
583495 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ  ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
583496 สหกิจศึกษา 1   8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 583495 
เตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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583497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 583496 สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
583498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 583497 สหกิจศึกษา 2  

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
583499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมปิโตรเคมี 

และพอลิเมอร์ 9 หน่วยกิต 
 (Petrochemical and Polymer  
 Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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583616 อุตสาหกรรมสีเขียว   3(3-0-6) 
 (Green Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse Recycle เทคโนโลยีสะอาด 
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้   
 เมื่อส้ินสุดการเรียนรายวิชาน้ี ผู้เรียนควรมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี ระบุแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตท่ี
ก าหนด ประยุกต์หลักการใช้ทรัพยากรให้ คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs: 
Reduce Reuse Recycle และเทคโนโลยีสะอาดกับอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา อธิบายหลักการการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อธิบาย
หลักการส าคัญของการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ อธิบายขั้นตอน
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
 
583495 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ  ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถาน
ประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
583496 สหกิจศึกษา 1   8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 583495 
เตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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583497 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 583496 สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
583498 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 583497 สหกิจศึกษา 2  

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไป
ใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
583499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมปิโตรเคมี 

และพอลิเมอร์ 9 หน่วยกิต 
 (Petrochemical and Polymer  
 Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 



694 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

 นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยโครงงานน้ัน
ต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมปิโตร
เคมีหรือพอลิเมอร์ ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน โดยวิธีการหาค าตอบเชิง
วิเคราะห์ การทดลอง และสามารถน าเสนอผลการศึกษาโดยการเขียน
รายงานและน าเสนอด้วยวาจา 
 
585101  การเขียนแบบวิศวกรรม1                        2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร มาตรฐานและสัญนิยม การเขียนภาพ
ร่างด้วยมือเปล่า การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ ไอโซเมตริก 
พิคโทเรียล เรขาคณิตพรรณาและภาพช่วย ภาพตัด การก าหนดมิติและ
ความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การเขียนแบบประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. เขียนตัวอักษรตามมาตรฐานและสัญนิยม และเขียนภาพร่างด้วยมือ

เปล่า 
2. อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ ไอโซเมตริก พิคโทเรียล 

เรขาคณิตพรรณาและภาพช่วย ภาพตัด 
3. ก าหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
4. เขียนแบบประกอบ 

 
585200 พื นฐานวิศวกรรมเครื่องกล                        1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ ศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลและยุทธศาสตร์ในการเรียน 
อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจะได้ใช้ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
การเขียนรายงาน และการน าเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อช่วยการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลภาพรวม
ของการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาอธิบายโครงสร้างของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 
สามารถเขียนรายงานและน าเสนองานทางวิศวกรรมรวมถึงการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในจัดท ารายงานและ
น าเสนองานได้ เข้าใจถึงลักษณะอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรเครื่องกลได้ 
 
585201 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1        2(1-3-5) 
 (Mechanical Engineering Mathematics I) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 จ านวนเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์ เวกเตอร์
แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ และการแปลงเชิงปริพันธ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นักศึกษาสามารถ 
1. ประยุกต์ใช้เทคนิคมาตรฐานของจ านวนเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้น

และเมตริกซ์ เวกเตอร์แคลคูลัส และการแปลงเชิงปริพันธ์ส าหรับ
การประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างง่าย 

2. แสดงความสามารถในการแก้สมการอนุพันธ์ส าหรับปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

3. แสดงทักษะการเรียนรู้การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์กับงานทาง
วิศวกรรมด้วยตนเอง 

 
585202 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2          2 (1-3-5) 

(Mechanical Engineering Mathematics II) 
วิชาบังคับก่อน : 585201 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขพื้นฐาน ได้แก่ สมการท่ีไม่เป็นเชิงเส้น
และระบบสมการ สมการอนุพันธ์สามัญ ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดแบบเชิงเส้น สถิติเชิงวิศวกรรม 
ได้แก่ การเก็บตัวอย่างแบบสุ่ม การอธิบายข้องมูล สถิติเชิงอนุมานซ่ึง
รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นักศึกษาสามารถ 

695 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

1. แก้สมการและหาค าตอบของสมการท่ีไม่เป็นเชิงเส้นและระบบ
สมการด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

2. หาค่าค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของ
เมตริกซ์ 

3. หาฟังก์ชันส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิธีก าลังสองน้อย
ท่ีสุดแบบเชิงเส้น 

4. แก้สมการอนุพันธ์สามัญด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขวิธีการต่างๆ 
5. แสดงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในรูปแบบ

ภาพ พร้อมท้ังแปรผลภาพส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 

6. ประยุกต์วิธีการสถิติเชิงอนุมานพื้นฐานซ่ึงรวมถึงการทดสอบ
สมมติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับวิเคราะห์
ปัญหาเชิงวิศวกรรม 

 
585203 พลศาสตร์วิศวกรรม                           4(4-0-8) 

  (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 
จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนท่ีและกฎข้อท่ีสองของนิวตัน 
งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของ
วัตถุเกร็งในการเคลื่อนท่ีในระนาบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. แก้ปัญหาการเคลื่อนท่ีของวัตถุเกร็ง 
2. วิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบการเคลื่อนท่ีของกลไกเบื้องต้น 
3. วิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบส่ันสะเทือนเบื้องต้น 

 

585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1                            4(4-0-8)  
  (Thermodynamics I) 

วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตาราง
และแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน  ความร้อน  กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์  การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเท
ความร้อนเบื้องต้น  การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีช่วยให้นักศึกษามีความรู้และอธิบายพื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นทางเทอร์โมไดนามิกส์ ผู้เรียนสามารถระบุ
สมบัติของบริสุทธิ์ ท่ีสภาวะต่างๆได้อย่างถูกต้องด้วยตารางของ
คุณสมบัติ สามารถประยุกต์กฎข้อท่ีหน่ึงทางเทอร์ โมไดนามิกส์เพื่อ
วิเคราะห์พลังงานในระบบปิดและระบบเปิด สามารถประยุกต์ใช้กฎข้อ
ท่ีสองของทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนเพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิ์ภาพของเครื่องจักรความร้อน และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
ของเครื่องท าความเย็นและเครื่องสูบความร้อน สามารถค านวณการ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในระหว่างเกิดกระบวนการต่างๆ ได้ 
 
585205  วิศวกรรมไฟฟ้า 1                                  3(2-3-7) 
 (Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า ; ความต้านทาน ความ
เหน่ียวน าและความจุไฟฟ้า; การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง; การ
ตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ ; วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์เฟส
เซอร์และก าลังไฟฟ้าเชิงซ้อน; วงจรไฟฟ้าสามเฟส; หลักการของอุปกรณ์
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 นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยโครงงานน้ัน
ต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท าการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมปิโตร
เคมีหรือพอลิเมอร์ ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน โดยวิธีการหาค าตอบเชิง
วิเคราะห์ การทดลอง และสามารถน าเสนอผลการศึกษาโดยการเขียน
รายงานและน าเสนอด้วยวาจา 
 
585101  การเขียนแบบวิศวกรรม1                        2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร มาตรฐานและสัญนิยม การเขียนภาพ
ร่างด้วยมือเปล่า การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ ไอโซเมตริก 
พิคโทเรียล เรขาคณิตพรรณาและภาพช่วย ภาพตัด การก าหนดมิติและ
ความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การเขียนแบบประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. เขียนตัวอักษรตามมาตรฐานและสัญนิยม และเขียนภาพร่างด้วยมือ

เปล่า 
2. อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ ไอโซเมตริก พิคโทเรียล 

เรขาคณิตพรรณาและภาพช่วย ภาพตัด 
3. ก าหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
4. เขียนแบบประกอบ 

 
585200 พื นฐานวิศวกรรมเครื่องกล                        1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ ศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยุทธศาสตร์ในการเรียน 
อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจะได้ใช้ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
การเขียนรายงาน และการน าเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อช่วยการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลภาพรวม
ของการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาอธิบายโครงสร้างของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 
สามารถเขียนรายงานและน าเสนองานทางวิศวกรรมรวมถึงการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในจัดท ารายงานและ
น าเสนองานได้ เข้าใจถึงลักษณะอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรเครื่องกลได้ 
 
585201 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1        2(1-3-5) 
 (Mechanical Engineering Mathematics I) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 จ านวนเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์ เวกเตอร์
แคลคูลัส สมการอนุพันธ์ และการแปลงเชิงปริพันธ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นักศึกษาสามารถ 
1. ประยุกต์ใช้เทคนิคมาตรฐานของจ านวนเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้น

และเมตริกซ์ เวกเตอร์แคลคูลัส และการแปลงเชิงปริพันธ์ส าหรับ
การประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างง่าย 

2. แสดงความสามารถในการแก้สมการอนุพันธ์ส าหรับปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

3. แสดงทักษะการเรียนรู้การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์กับงานทาง
วิศวกรรมด้วยตนเอง 

 
585202 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2          2 (1-3-5) 

(Mechanical Engineering Mathematics II) 
วิชาบังคับก่อน : 585201 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขพื้นฐาน ได้แก่ สมการท่ีไม่เป็นเชิงเส้น
และระบบสมการ สมการอนุพันธ์สามัญ ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดแบบเชิงเส้น สถิติเชิงวิศวกรรม 
ได้แก่ การเก็บตัวอย่างแบบสุ่ม การอธิบายข้องมูล สถิติเชิงอนุมานซ่ึง
รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นักศึกษาสามารถ 
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1. แก้สมการและหาค าตอบของสมการท่ีไม่เป็นเชิงเส้นและระบบ
สมการด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

2. หาค่าค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของ
เมตริกซ์ 

3. หาฟังก์ชันส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิธีก าลังสองน้อย
ท่ีสุดแบบเชิงเส้น 

4. แก้สมการอนุพันธ์สามัญด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขวิธีการต่างๆ 
5. แสดงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในรูปแบบ

ภาพ พร้อมท้ังแปรผลภาพส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 

6. ประยุกต์วิธีการสถิติเชิงอนุมานพื้นฐานซ่ึงรวมถึงการทดสอบ
สมมติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับวิเคราะห์
ปัญหาเชิงวิศวกรรม 

 
585203 พลศาสตร์วิศวกรรม                           4(4-0-8) 

  (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 582201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 
จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนท่ีและกฎข้อท่ีสองของนิวตัน 
งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของ
วัตถุเกร็งในการเคลื่อนท่ีในระนาบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. แก้ปัญหาการเคลื่อนท่ีของวัตถุเกร็ง 
2. วิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบการเคลื่อนท่ีของกลไกเบื้องต้น 
3. วิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบส่ันสะเทือนเบื้องต้น 

 

585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1                            4(4-0-8)  
  (Thermodynamics I) 

วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตาราง
และแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน  ความร้อน  กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์  การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเท
ความร้อนเบื้องต้น  การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีช่วยให้นักศึกษามีความรู้และอธิบายพื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นทางเทอร์โมไดนามิกส์ ผู้เรียนสามารถระบุ
สมบัติของบริสุทธิ์ ท่ีสภาวะต่างๆได้อย่างถูกต้องด้วยตารางของ
คุณสมบัติ สามารถประยุกต์กฎข้อท่ีหน่ึงทางเทอร์ โมไดนามิกส์เพื่อ
วิเคราะห์พลังงานในระบบปิดและระบบเปิด สามารถประยุกต์ใช้กฎข้อ
ท่ีสองของทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนเพื่อวิเคราะห์
ประสิทธ์ิภาพของเครื่องจักรความร้อน และค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ
ของเครื่องท าความเย็นและเครื่องสูบความร้อน สามารถค านวณการ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในระหว่างเกิดกระบวนการต่างๆ ได้ 
 
585205  วิศวกรรมไฟฟ้า 1                                  3(2-3-7) 
 (Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า ; ความต้านทาน ความ
เหน่ียวน าและความจุไฟฟ้า; การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง; การ
ตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ ; วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์เฟส
เซอร์และก าลังไฟฟ้าเชิงซ้อน; วงจรไฟฟ้าสามเฟส; หลักการของอุปกรณ์
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สารกึ่งตัวน า; ไดโอดและทรานซิสเตอร์; วงจรขยายสัญญาณและออป
แอมป์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าและอธิบาย
หลักท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า   ต่าง ๆ ได้  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ได้ 
 
585206 เทอร์โมไดนามิกส์ 2                             3(3-0-6) 
  (Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน  : 585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1  
  การวิ เคราะห์ เอ็ ก เซอร์ ยี ขอ งระบบ  การวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซ่ึงประกอบด้วย วัฏจักรก๊าซ
ต้นก าลัง วัฏจักรไอต้นก าลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นก าลัง วัฏจักรการท า
ความเย็น ทฤษฎีก๊าซผสม กระบวนการปรับอากาศ การสันดาป
เบื้องต้น และการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้และสามารถอธิบายเอ็กเซอร์ยีของระบบ 
วัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ กระบวนการปรับอากาศ และการสันดาป
เบื้องต้น สามารถวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยีของระบบปิดและระบบเปิด 
กระบวนการท าความเย็น และกระบวนการปรับอากาศ สามารถ
ค านวณประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซ่ึงประกอบด้วย วัฏ
จักรก๊าซต้นก าลัง วัฏจักรไอต้นก าลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นก าลัง วัฏ
จักรการท าความเย็น สามารถใช้แผนภูมิไซโครเมตริกค านวณคุณสมบัติ
ของอากาศในกระบวนการปรับอากาศ และสามารถแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
 
585207 กลศาสตร์ของไหล                                 4(4-0-8) 

  (Fluid Mechanics) 

วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 สมบัติของของไหล  ของไหลสถิต การลอยตัวและความ
เสถียร สมการควบคุมการไหลแบบปริพันธ์และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูล
ลี การวิเคราะห์การไหลในรูปแบบต่างๆท่ีเป็นระบบคงตัวท่ีไม่มีการอัด
ตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลในราง 
การวัดความเร็วและอัตราการไหล ปั๊มและกังหัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. แก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับสมบัติของของไหล  
2. ค านวณหาขนาดและต าแหน่งที่ของไหลท่ีหยุดน่ิงออกแรง

กระท าต่อพื้นผิว 
3. วิเคราะห์ระบบของไหลโดยใช้สมการควบคุมการไหล และ

ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบของไหลโดยใช้สมการควบคุม 

4. ใช้การวิเคราะห์มิติเพื่อแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ของไหล 
5. วิเคราะห์การไหลหลากหลายแบบท่ีเป็นชนิดบีบอัดตัวไม่ได้และ

สมบัติไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา และสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ทางกายภาพของพารามิเตอร์ท้ังหลายของการ
ไหลดังกล่าว 

6. ออกแบบระบบการไหลในงานทางวิศวกรรมเบื้องต้นได้ 
 

525208  การเขียนแบบวิศวกรรม 2                        2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics II) 
วิชาบังคับก่อน : 585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 หลักการเขียนแบบวิศวกรรม  เรขาบรรยายและวิวช่วย  
ภาพคลี่  แบบงานแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน  แบบงานภาพประกอบ  
การเขียนแบบรอยเชื่อม  การเขียนแบบการยึดต่อด้วยสลักเกลียว  การ
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เขียนแบบท่อ  การเขียนแบบไฟฟ้า  การเขียนแบบโยธา  การใช้
คอมพิวเตอร์เขียนแบบ 2 มิติ  และ 3 มิติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบเรขาบรรยายและวิวช่วย ภาพคลี่ 
รอยเชื่อม การยึดต่อด้วยสลักเกลียว  

2. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบงานโครงสร้าง  
3. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบรายละเอียดของชิ้นงาน  แบบงาน

ภาพประกอบ   
 
585301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล                           4(4-0-8) 
  (Mechanics of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน  : 585203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
  กล่าวน าถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์การกระจัด
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไกการ
วิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนท่ีกลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ค านวณหาการกระจัด ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล 
2. ค านวณหาแรงสถิต และแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในกลไก 
3. ถ่วงสมดุลของมวลน่ิงและมวลเคลื่อนท่ี 
4. การออกแบบลูกเบี้ยว เฟืองและขบวนเฟือง 

 
585302 การถ่ายเทความร้อน                              4(4-0-8) 
  (Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน: 585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  

       585207 กลศาสตร์ของไหล 
  กลไกการถ่ายเทความร้อน  การน าความร้อน การพาความ
ร้อน การแผ่รังสีความร้อน  การประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความ
ร้อน  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความ
ร้อน  การถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและการควบแน่น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. วินิจฉัยและค านวณปัญหาท่ีมีการถ่ายเทความร้อนด้วยกลไก
การน า การพา การแผ่รังสี การเดือดและการควบแน่น 

2. วิเคราะห์และค านวณหาปริมาณส าหรับกระบวนการถ่ายเท
ความร้อนในงานทางด้านวิศวกรรมท่ัวไป 

3. ออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประเภทต่าง ๆ ได้ 
 
585303 การออกแบบเครื่องจักรกล 1                  4(4-0-8) 
 (Machine Design I) 
วิชาบังคับก่อน  : 585211 กลศาสตร์วัสดุ 
 พื้นฐานการออกแบบทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย หมุดย้ า การ
วิเคราะห์รอยเชื ่อม สกรูและอุปกรณ์การจับยึด สลัก เพลา สปริง 
เฟือง สกรูส่งก าลัง อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน 
โซ่ โครงงานการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายหลักการออกแบบทางกลและสมบัติของวัสดุ 
2. อธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเสียหาย 
3. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย  
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สารกึ่งตัวน า; ไดโอดและทรานซิสเตอร์; วงจรขยายสัญญาณและออป
แอมป์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถบอกองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าและอธิบาย
หลักท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า   ต่าง ๆ ได้  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ได้ 
 
585206 เทอร์โมไดนามิกส์ 2                             3(3-0-6) 
  (Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน  : 585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1  
  การวิ เคราะห์ เอ็ ก เซอร์ ยี ขอ งระบบ  การวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซ่ึงประกอบด้วย วัฏจักรก๊าซ
ต้นก าลัง วัฏจักรไอต้นก าลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นก าลัง วัฏจักรการท า
ความเย็น ทฤษฎีก๊าซผสม กระบวนการปรับอากาศ การสันดาป
เบื้องต้น และการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้และสามารถอธิบายเอ็กเซอร์ยีของระบบ 
วัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ กระบวนการปรับอากาศ และการสันดาป
เบื้องต้น สามารถวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยีของระบบปิดและระบบเปิด 
กระบวนการท าความเย็น และกระบวนการปรับอากาศ สามารถ
ค านวณประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซ่ึงประกอบด้วย วัฏ
จักรก๊าซต้นก าลัง วัฏจักรไอต้นก าลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นก าลัง วัฏ
จักรการท าความเย็น สามารถใช้แผนภูมิไซโครเมตริกค านวณคุณสมบัติ
ของอากาศในกระบวนการปรับอากาศ และสามารถแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
 
585207 กลศาสตร์ของไหล                                 4(4-0-8) 

  (Fluid Mechanics) 

วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 สมบัติของของไหล  ของไหลสถิต การลอยตัวและความ
เสถียร สมการควบคุมการไหลแบบปริพันธ์และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูล
ลี การวิเคราะห์การไหลในรูปแบบต่างๆท่ีเป็นระบบคงตัวท่ีไม่มีการอัด
ตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลในราง 
การวัดความเร็วและอัตราการไหล ปั๊มและกังหัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. แก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับสมบัติของของไหล  
2. ค านวณหาขนาดและต าแหน่งที่ของไหลท่ีหยุดน่ิงออกแรง

กระท าต่อพื้นผิว 
3. วิเคราะห์ระบบของไหลโดยใช้สมการควบคุมการไหล และ

ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบของไหลโดยใช้สมการควบคุม 

4. ใช้การวิเคราะห์มิติเพื่อแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ของไหล 
5. วิเคราะห์การไหลหลากหลายแบบท่ีเป็นชนิดบีบอัดตัวไม่ได้และ

สมบัติไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา และสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ทางกายภาพของพารามิเตอร์ท้ังหลายของการ
ไหลดังกล่าว 

6. ออกแบบระบบการไหลในงานทางวิศวกรรมเบื้องต้นได้ 
 

525208  การเขียนแบบวิศวกรรม 2                        2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics II) 
วิชาบังคับก่อน : 585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 หลักการเขียนแบบวิศวกรรม  เรขาบรรยายและวิวช่วย  
ภาพคลี่  แบบงานแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน  แบบงานภาพประกอบ  
การเขียนแบบรอยเชื่อม  การเขียนแบบการยึดต่อด้วยสลักเกลียว  การ
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เขียนแบบท่อ  การเขียนแบบไฟฟ้า  การเขียนแบบโยธา  การใช้
คอมพิวเตอร์เขียนแบบ 2 มิติ  และ 3 มิติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบเรขาบรรยายและวิวช่วย ภาพคลี่ 
รอยเชื่อม การยึดต่อด้วยสลักเกลียว  

2. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบงานโครงสร้าง  
3. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบรายละเอียดของชิ้นงาน  แบบงาน

ภาพประกอบ   
 
585301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล                           4(4-0-8) 
  (Mechanics of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน  : 585203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
  กล่าวน าถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์การกระจัด
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไกการ
วิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนท่ีกลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. ค านวณหาการกระจัด ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล 
2. ค านวณหาแรงสถิต และแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในกลไก 
3. ถ่วงสมดุลของมวลน่ิงและมวลเคลื่อนท่ี 
4. การออกแบบลูกเบี้ยว เฟืองและขบวนเฟือง 

 
585302 การถ่ายเทความร้อน                              4(4-0-8) 
  (Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน: 585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  

       585207 กลศาสตร์ของไหล 
  กลไกการถ่ายเทความร้อน  การน าความร้อน การพาความ
ร้อน การแผ่รังสีความร้อน  การประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความ
ร้อน  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความ
ร้อน  การถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและการควบแน่น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. วินิจฉัยและค านวณปัญหาท่ีมีการถ่ายเทความร้อนด้วยกลไก
การน า การพา การแผ่รังสี การเดือดและการควบแน่น 

2. วิเคราะห์และค านวณหาปริมาณส าหรับกระบวนการถ่ายเท
ความร้อนในงานทางด้านวิศวกรรมท่ัวไป 

3. ออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประเภทต่าง ๆ ได้ 
 
585303 การออกแบบเครื่องจักรกล 1                  4(4-0-8) 
 (Machine Design I) 
วิชาบังคับก่อน  : 585211 กลศาสตร์วัสดุ 
 พื้นฐานการออกแบบทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย หมุดย้ า การ
วิเคราะห์รอยเชื ่อม สกรูและอุปกรณ์การจับยึด สลัก เพลา สปริง 
เฟือง สกรูส่งก าลัง อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน 
โซ่ โครงงานการออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อธิบายหลักการออกแบบทางกลและสมบัติของวัสดุ 
2. อธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเสียหาย 
3. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย  
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4. ค านวณเพื่อออกแบบเกี่ยวกับหมุดย้ า รอยเชื่อม สกรูและ
อุปกรณ์การจับยึด สลัก เพลา สปริง เฟือง สกรูส่งก าลัง 
อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ 

5. วิเคราะห์และออกแบบระบบทางเครื่องจักรกล 
 

585304 การสั่นทางกล                               4(4-0-8) 
 (Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน  : 585203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ระบบท่ีมีความอิสระอันดับหน่ึง การสั่นเน่ืองจากแรงบิด  
การสั่นแบบอิสระและการสั่นแบบบังคับ ระบบการสั่นแบบเทียบเท่า  
ระบบท่ีมีความอิสระหลายอันดับ วิธีการลดและควบคุมการส่ันแบบ
ต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการจ าลอง
ระบบทางพลศาสตร์ที่มีความอิสระอันดับหน่ึงและระบบท่ีมีความอิสระ
หลายอันดับเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
การตอบสนองต่อแรงบิดสามารถหาผลการตอบสนองของระบบท้ังการ
สั่นแบบอิสระ และการสั่นแบบบังคับ   สามารถสร้างสมาการทาง
คณิตศาสตร์และวิเคราะห์การตอบสนองส าหรับระบบการสั่นเทียบเท่า
ผู้เรียนสามารถออกแบบฉนวนการสั่นและตัวดูดซับการสั่นเพื่อลดและ
ควบคุมการสั่นได ้
 

585305 การท าความเย็นและการปรับอากาศ           4(4-0-8) 
 (Refrigeration and Air Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน  : 585302 การถ่ายเทความร้อน 
 ประวัติการท าความเย็นและการปรับอากาศ  หลักการท า
ความเย็น  ระบบการท าความเย็นแบบ ต่าง ๆ  เช่น  การอัดไอ  การดูดซึม  
การระเหย  องค์ประกอบของระบบท าความเย็น  สารท าความเย็น  การ

ค านวณภาระความเย็นและการออกแบบท่อส่งสารท าความเย็น  ไซโครเม
ตรีและกระบวนการปรับอากาศ  เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและ
คุณภาพอากาศภายใน  ระบบปรับอากาศ  การออกแบบระบบการระบาย
อากาศ  การออกแบบระบบท่อน้ าเย็น    การประยุกต์การท าความเย็น
ทางอุตสาหกรรม  การควบคุมส าหรับระบบท าความเย็นการป้องกัน
อัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีท าให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านการท าความเย็น
ส าหรับเครื่องท าความเย็นการปรับอากาศ และ อุปกรณ์ประกอบของ
ระบบท าความเย็น นอกจากน้ีแล้วยังท าให้เข้าใจถึงหลักการออกแบบ
ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ และ มาตรฐานการป้องกันเพลิง
ไหม้ในระบบปรับอากาศอีกด้วย ดังน้ันนักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์
และออกแบบระบบท าความเย็นชนิดต่างๆ และระบบปรับอากาศได้ 
 

585306 การออกแบบเครื่องจักรกล 2                    3(2-3-7) 
 (Machine Design II) 
วิชาบังคับก่อน : 585303 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและการออกแบบ
เครื่องจักร การเสริมสร้างความรู้และทักษะทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ
ในการออกแบบระบบทางกล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีช่วยให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลและการออกแบบเครื่องจักรกล สามารถออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ 
 
585307 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม                      3(2-3-7) 

  (Industrial Automations) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
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 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอร์ส าหรับ
ระบบอัตโนมัติ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่าง 
ๆ เช่น  PLC  ไมโครคอนโทรลเลอร์  อุปกรณ์กระตุ้นท่ีใช้ในระบบ
อัตโนมัติ  เช่น  มอเตอร์ ลูกสูบ ระบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบนิวแมติกส์  
ระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้า  มีการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเซนเซอร์ 
อุปกรณ์กระตุ้นต่างๆ และฝึกการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC 
และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. รู้จักและสามารถใช้งานอุปกรณ์ส าหรับระบบอัตโนมัติและ
อุปกรณ์ควบคุม เช่น PLC ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น 

2. สามารถควบคุมอุปกรณ์กระตุ้น เช่น มอเตอร์ ลูกสูบ เป็นต้น 
3. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะท่ีได้เรียน ในการออกแบบ

และสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติได้ 
 

585308 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                        4(4-0-8) 
 (Power Plant Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  : 585302 การถ่ายเทความร้อน 
 หลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพ
พลั งงานสู งสุด  การวิ เคราะห์ วัฏจักรพื้ นฐานและแนวทางเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงและการสันดาป  การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อย
ของโรงจักรไอน้ า โรงจักรกังหันก๊าซและโรงจักรเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน โรงจักรความร้อนร่วม โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ า 
โรงจักรพลังงานลม เครื่องมือและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงจักร  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อภิปรายและเปรียบเทียบแหล่งพลังงานและกระบวนการเปลี่ยนรูป
พลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้า 

2. ค านวณประสิทธิภาพและพลังงานท่ีได้รับจากโรงจักรไอน้ า โรงจักร
กังหันก๊าซโรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรความร้อนร่วม 
และโรงจักรท่ีผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน 

3. อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ า โรง
จักรพลังงานลม และโรงจักรชีวมวล และประมาณการศักยภาพของ 
โรงไฟฟ้าเหล่าน้ีได้ 

4. อภิปรายระบบควบคุมมลภาวะของโรงจักร 
5. อภิปรายเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิต

ไฟฟ้า 
 
585309 ระบบควบคุมอัตโนมัติ                            4(4-0-8) 
 (Automatic Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน  : 585304 การสั่นทางกล 

 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุมเชิงเส้น ส่วนประกอบของระบบควบคุม 
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและชดเชย
ระบบบนโดเมนเวลาและความถี่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการจ าลองระบบ
ทางฟิสิกส์เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการ
ตอบสนองรวมถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
เชิงเส้นได้  ผู้เรียนสามารถออกแบบตัวควบคุมหรือตัวชดเชยบนโดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ได้ 
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4. ค านวณเพื่อออกแบบเกี่ยวกับหมุดย้ า รอยเชื่อม สกรูและ
อุปกรณ์การจับยึด สลัก เพลา สปริง เฟือง สกรูส่งก าลัง 
อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ 

5. วิเคราะห์และออกแบบระบบทางเครื่องจักรกล 
 

585304 การสั่นทางกล                               4(4-0-8) 
 (Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน  : 585203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ระบบท่ีมีความอิสระอันดับหน่ึง การสั่นเน่ืองจากแรงบิด  
การสั่นแบบอิสระและการสั่นแบบบังคับ ระบบการส่ันแบบเทียบเท่า  
ระบบท่ีมีความอิสระหลายอันดับ วิธีการลดและควบคุมการส่ันแบบ
ต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการจ าลอง
ระบบทางพลศาสตร์ที่มีความอิสระอันดับหน่ึงและระบบท่ีมีความอิสระ
หลายอันดับเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
การตอบสนองต่อแรงบิดสามารถหาผลการตอบสนองของระบบท้ังการ
สั่นแบบอิสระ และการส่ันแบบบังคับ   สามารถสร้างสมาการทาง
คณิตศาสตร์และวิเคราะห์การตอบสนองส าหรับระบบการสั่นเทียบเท่า
ผู้เรียนสามารถออกแบบฉนวนการสั่นและตัวดูดซับการสั่นเพื่อลดและ
ควบคุมการสั่นได ้
 

585305 การท าความเย็นและการปรับอากาศ           4(4-0-8) 
 (Refrigeration and Air Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน  : 585302 การถ่ายเทความร้อน 
 ประวัติการท าความเย็นและการปรับอากาศ  หลักการท า
ความเย็น  ระบบการท าความเย็นแบบ ต่าง ๆ  เช่น  การอัดไอ  การดูดซึม  
การระเหย  องค์ประกอบของระบบท าความเย็น  สารท าความเย็น  การ

ค านวณภาระความเย็นและการออกแบบท่อส่งสารท าความเย็น  ไซโครเม
ตรีและกระบวนการปรับอากาศ  เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและ
คุณภาพอากาศภายใน  ระบบปรับอากาศ  การออกแบบระบบการระบาย
อากาศ  การออกแบบระบบท่อน้ าเย็น    การประยุกต์การท าความเย็น
ทางอุตสาหกรรม  การควบคุมส าหรับระบบท าความเย็นการป้องกัน
อัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีท าให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านการท าความเย็น
ส าหรับเครื่องท าความเย็นการปรับอากาศ และ อุปกรณ์ประกอบของ
ระบบท าความเย็น นอกจากน้ีแล้วยังท าให้เข้าใจถึงหลักการออกแบบ
ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ และ มาตรฐานการป้องกันเพลิง
ไหม้ในระบบปรับอากาศอีกด้วย ดังน้ันนักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์
และออกแบบระบบท าความเย็นชนิดต่างๆ และระบบปรับอากาศได้ 
 

585306 การออกแบบเครื่องจักรกล 2                    3(2-3-7) 
 (Machine Design II) 
วิชาบังคับก่อน : 585303 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและการออกแบบ
เครื่องจักร การเสริมสร้างความรู้และทักษะทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ
ในการออกแบบระบบทางกล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีช่วยให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลและการออกแบบเครื่องจักรกล สามารถออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ 
 
585307 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม                      3(2-3-7) 

  (Industrial Automations) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
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 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอร์ส าหรับ
ระบบอัตโนมัติ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่าง 
ๆ เช่น  PLC  ไมโครคอนโทรลเลอร์  อุปกรณ์กระตุ้นท่ีใช้ในระบบ
อัตโนมัติ  เช่น  มอเตอร์ ลูกสูบ ระบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบนิวแมติกส์  
ระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้า  มีการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเซนเซอร์ 
อุปกรณ์กระตุ้นต่างๆ และฝึกการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC 
และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. รู้จักและสามารถใช้งานอุปกรณ์ส าหรับระบบอัตโนมัติและ
อุปกรณ์ควบคุม เช่น PLC ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น 

2. สามารถควบคุมอุปกรณ์กระตุ้น เช่น มอเตอร์ ลูกสูบ เป็นต้น 
3. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะท่ีได้เรียน ในการออกแบบ

และสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติได้ 
 

585308 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                        4(4-0-8) 
 (Power Plant Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  : 585302 การถ่ายเทความร้อน 
 หลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพ
พลั งงานสู งสุด  การวิ เคราะห์ วัฏจักรพื้ นฐานและแนวทางเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงและการสันดาป  การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อย
ของโรงจักรไอน้ า โรงจักรกังหันก๊าซและโรงจักรเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน โรงจักรความร้อนร่วม โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ า 
โรงจักรพลังงานลม เครื่องมือและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงจักร  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. อภิปรายและเปรียบเทียบแหล่งพลังงานและกระบวนการเปลี่ยนรูป
พลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้า 

2. ค านวณประสิทธิภาพและพลังงานท่ีได้รับจากโรงจักรไอน้ า โรงจักร
กังหันก๊าซโรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรความร้อนร่วม 
และโรงจักรท่ีผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน 

3. อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ า โรง
จักรพลังงานลม และโรงจักรชีวมวล และประมาณการศักยภาพของ 
โรงไฟฟ้าเหล่าน้ีได้ 

4. อภิปรายระบบควบคุมมลภาวะของโรงจักร 
5. อภิปรายเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของการผลิต

ไฟฟ้า 
 
585309 ระบบควบคุมอัตโนมัติ                            4(4-0-8) 
 (Automatic Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน  : 585304 การสั่นทางกล 

 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุมเชิงเส้น ส่วนประกอบของระบบควบคุม 
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและชดเชย
ระบบบนโดเมนเวลาและความถี่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถในการจ าลองระบบ
ทางฟิสิกส์เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลการ
ตอบสนองรวมถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
เชิงเส้นได้  ผู้เรียนสามารถออกแบบตัวควบคุมหรือตัวชดเชยบนโดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ได้ 
 
 



700 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

585310 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 
            (Computer Aided Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 585202 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 

         และ 585303 การออกแบบเครื่องจักรกล 1  
 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพและการจ าลอง 
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และ ปัญหาประยุกต์ ท่ีเกี่ยวข้อง การ
ก าหนดค่าท่ีขอบและค่าเริ่มต้น การตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
จ าลอง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพท่ีสอดคล้อง
กับปัญหาทางวิศวกรรม นักศึกษาสามารถระบุได้ถึงความผิดพลาดท่ีจะ
เกิดในการจ าลอง นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
 
585340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1                1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน  :  582211 กลศาสตร์วัสดุ , 585204 เทอ ร์ โม
ไดนามิกส์ 1 และ 585207 กลศาสตร์ของไหล  
 การทดลองด้านเครื่องมือวัดและการวัดส าหรับวิศวกร
เครื่องกล เช่น ความดัน การไหลของของไหล อุณหภูมิ การกระจัด แรง 
และความเครียด การทดลองด้านทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหล และ
อุณหพลศาสตร์ การตีความหมายของข้อมูล การเขียนรายงานเชิง
เทคนิค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. เลือกและใช้งานอุปกรณ์และวิธีวัดท่ีนิยมใช้ในระบบทาง 

2. วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม 
3. ท าการทดลองด้านการทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหล อุณหพล 
4. ศาสตร์ รวมท้ังวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูลได้ 
5. อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ า โรง 
6. จักรพลังงานลม และโรงจักรชีวมวล และประมาณการ

ศักยภาพของโรงไฟฟ้าเหล่าน้ีได้ 
7. แสดงให้เห็นว่ามีทักษะการเขียนเชิงเทคนิค 
8. พัฒนาอุปนิสัยการท างานท่ีจ าเป็นต่อการท างานร่วมกับนักศึกษา 
9. ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล 

 
585341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2                 1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน  : 585302 การถ่ายเทความร้อน 
 การทดลองด้านการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของ
ไหล เช่น การทดลองเรื่องแรงยกและแรงต้านในอุโมงค์ลม โรงจักรต้น
ก าลัง เครื่องยนต์สันดาปภายใน การท าความเย็น การปรับอากาศ 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ และหัวข้ออื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบทางความร้อนและของไหล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
น าเสนอผล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. ประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิชากลุ่มความร้อนและของไหลสู่การ

ปฏิบัติจริงในการทดลองได้ 
2. ท าการทดลองด้านความร้อนและของไหลและสามารถวิเคราะห์ผล

การทดลองได้ 
3. แสดงให้เห็นว่าสามารถวิพากษ์ผลการทดลองและมีทักษะการ

น าเสนอเชิงเทคนิค 
4. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลภายใต้การท างานเป็นกลุ่ม 
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585401 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2 2(1-3-5) 
   (Computer Aided Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 585310  คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทาง
วิศวกรรม 1 
  การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพและการจ าลอง 
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และปัญหาประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้อง โครงงาน
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลท่ีเกี่ยวข้อง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพส าหรับ
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถจ าลองและ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีเกี่ยวข้องด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความแม่นย าของ
การจ าลองท่ีประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา นักศึกษาสามารถประยุกต์การ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ส าหรับโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
585402 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                     4(4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน  : 585340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีจะช่วยให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นทีมมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์หรือวิจัยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฏีท่ีศึกษามาแล้วในการสร้างผลงานได้สามารถท างานวิจัย

เบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้มีความ
เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ และ/หรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีช่วยงานการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการน าเสนอได้ 
และเขียนรายงานสรุปโครงงานเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 
585440 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3               1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน  : 585309 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบ
ลอจิก การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับการทดสอบสมดุลของเพลา
การลดและควบคุมการสั่น การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ 
PID การควบคุมความเร็ว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถใช้ระบบไฮโดร
ลิกส์และระบบนิวแมติกส์ได้ สามารถวิเคราะห์การสั่นแบบอิสระและ
การสั่นแบบบังคับ และสามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมท่ี
เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ 
585451 การวัดและเครื่องมือวัด                          3(2-3-7) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ  คุณสมบัติ
ของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ  การใช้
สถิติในกระบวนการวัด  การปรับสภาพสัญญาณ  อุปกรณ์แสดงผล  
เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น  การกระจัด  ความเร่ง  แรง  ความดัน  
อัตราการไหลและความเร็ว  อุณหภูมิ  มีการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วัดด้านต่าง ๆ และศึกษาการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
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585310 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 
            (Computer Aided Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 585202 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 

         และ 585303 การออกแบบเครื่องจักรกล 1  
 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพและการจ าลอง 
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และ ปัญหาประยุกต์ ท่ีเกี่ยวข้อง การ
ก าหนดค่าท่ีขอบและค่าเริ่มต้น การตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
จ าลอง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพท่ีสอดคล้อง
กับปัญหาทางวิศวกรรม นักศึกษาสามารถระบุได้ถึงความผิดพลาดท่ีจะ
เกิดในการจ าลอง นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
 
585340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1                1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน  :  582211 กลศาสตร์วัสดุ , 585204 เทอ ร์ โม
ไดนามิกส์ 1 และ 585207 กลศาสตร์ของไหล  
 การทดลองด้านเครื่องมือวัดและการวัดส าหรับวิศวกร
เครื่องกล เช่น ความดัน การไหลของของไหล อุณหภูมิ การกระจัด แรง 
และความเครียด การทดลองด้านทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหล และ
อุณหพลศาสตร์ การตีความหมายของข้อมูล การเขียนรายงานเชิง
เทคนิค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 

1. เลือกและใช้งานอุปกรณ์และวิธีวัดท่ีนิยมใช้ในระบบทาง 

2. วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม 
3. ท าการทดลองด้านการทดสอบวัสดุ กลศาสตร์ของไหล อุณหพล 
4. ศาสตร์ รวมท้ังวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูลได้ 
5. อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ า โรง 
6. จักรพลังงานลม และโรงจักรชีวมวล และประมาณการ

ศักยภาพของโรงไฟฟ้าเหล่าน้ีได้ 
7. แสดงให้เห็นว่ามีทักษะการเขียนเชิงเทคนิค 
8. พัฒนาอุปนิสัยการท างานท่ีจ าเป็นต่อการท างานร่วมกับนักศึกษา 
9. ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล 

 
585341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2                 1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน  : 585302 การถ่ายเทความร้อน 
 การทดลองด้านการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของ
ไหล เช่น การทดลองเร่ืองแรงยกและแรงต้านในอุโมงค์ลม โรงจักรต้น
ก าลัง เครื่องยนต์สันดาปภายใน การท าความเย็น การปรับอากาศ 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ และหัวข้ออื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบทางความร้อนและของไหล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
น าเสนอผล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. ประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิชากลุ่มความร้อนและของไหลสู่การ

ปฏิบัติจริงในการทดลองได้ 
2. ท าการทดลองด้านความร้อนและของไหลและสามารถวิเคราะห์ผล

การทดลองได้ 
3. แสดงให้เห็นว่าสามารถวิพากษ์ผลการทดลองและมีทักษะการ

น าเสนอเชิงเทคนิค 
4. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลภายใต้การท างานเป็นกลุ่ม 
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585401 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2 2(1-3-5) 
   (Computer Aided Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 585310  คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทาง
วิศวกรรม 1 
  การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพและการจ าลอง 
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และปัญหาประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้อง โครงงาน
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลท่ีเกี่ยวข้อง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพส าหรับ
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถจ าลองและ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีเกี่ยวข้องด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความแม่นย าของ
การจ าลองท่ีประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา นักศึกษาสามารถประยุกต์การ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ส าหรับโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
585402 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                     4(4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน  : 585340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีจะช่วยให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นทีมมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์หรือวิจัยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฏีท่ีศึกษามาแล้วในการสร้างผลงานได้สามารถท างานวิจัย

เบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้มีความ
เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ และ/หรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีช่วยงานการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการน าเสนอได้ 
และเขียนรายงานสรุปโครงงานเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 
585440 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3               1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน  : 585309 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบ
ลอจิก การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับการทดสอบสมดุลของเพลา
การลดและควบคุมการส่ัน การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ 
PID การควบคุมความเร็ว 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 รายวิชาน้ีช่วยให้นึกศึกษามีความสามารถใช้ระบบไฮโดร
ลิกส์และระบบนิวแมติกส์ได้ สามารถวิเคราะห์การส่ันแบบอิสระและ
การส่ันแบบบังคับ และสามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมท่ี
เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ 
585451 การวัดและเครื่องมือวัด                          3(2-3-7) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ  คุณสมบัติ
ของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ  การใช้
สถิติในกระบวนการวัด  การปรับสภาพสัญญาณ  อุปกรณ์แสดงผล  
เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น  การกระจัด  ความเร่ง  แรง  ความดัน  
อัตราการไหลและความเร็ว  อุณหภูมิ  มีการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วัดด้านต่าง ๆ และศึกษาการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. เลือกและใช้งานเครื่องมือและวิธีวัดได้อย่างเหมาะสม 
2. ใช้สถิติในการบวนการวัดได้ 
3. ปรับเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัด  
 
585452 โปรแกรมออโตแคดส าหรับวิศวกรรม            1(0-3-3) 
 (AutoCAD for Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  : 585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบฟังก์ชันและ
ค าสั่งของโปรแกรม  การเขียนรูปพ้ืนฐานในสองและสามมิติ  การเขียน
แบบโดยการวางหลายชั้นการประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบโครงสร้างการ
เขียนแบบเชิงกลการเขียนแบบไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบฟังก์ชันและ
ค าส่ังของโปรแกรม  การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ  และการ
ประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบต่า ๆ ได้ 
 
585453  หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์      4(3-3-9) 

  (Electronics Controlled Unit for Automotive) 
วิชาบังคับก่อน  : 585309 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
  โครงสร้างสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์และตัว
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลส าหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ยานยนต์ การจัดการหน่วยความจ า ซอฟท์แวร์ควบคุมและการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก การตรวจวัดทางไฟฟ้า การพัฒนาระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานยาน

ยนต์ การควบคุมเครื่องยนต์ การสื่อสารข้อมูลและระบบ CAN การ
โปรแกรมด้วยซอฟท์แวร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานของหน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์และหลักการพื้นฐานของการตรวจวัด
และควบคุมในยานยนต์ นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในยานยนต์ได้ 
 
585454  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า                       4(4-0-8) 
  (Electric Vehicle Technology)   
วิชาบังคับก่อน  : 585311 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 
  ทบทวนมอเตอร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และระบบ
ขับเคลื่อน เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูง เทคโนโลยี
เซลล์เชื้อเพลิง แบบจ าลองและการค านวณสมรรถนะของยานยนต์
ไฟฟ้า เครื่องประจุแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฮบริดไฟฟ้า การออกแบบระบบ
เสริมในยานยนต์ไฟฟ้า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการปลอด
ปล่อยคาร์บอนของยานยนต์ไฟฟ้า  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษารู้จักเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์
สมัยใหม่ และสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของระบบต่าง ๆ ในยาน
ยนต์สมัยใหม่ได ้
 
585455 วิศวกรรมระบบรางเบื องต้น                  4(4-0-8) 
   (Introduction to Railway System Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วิศวกรรมรถไฟเบื้องต้น; ปฐพีกลศาสตร์ส าหรับทางรถไฟ; 
วัสดุศาสตร์ในงานวิศวกรรมรถไฟ การออกแบบระบบทางรถไฟ 

703 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 

วิศวกรรมล้อเลื่อน ระบบเบรกรถไฟ พลวัตของหัวรถจักร ระบบลากจูง
และการขับเคลื่อนมอเตอร์ ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ การอาณัติ
สัญญาณรถไฟ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นทางวิศวกรรม
รถไฟ และศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้    
 
585456  การลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ  4(4-0-8) 
 (Electric Traction and Rollingstock Technology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 การใช้พลังงานของรถไฟ การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่ง
สินค้าทางราง มอเตอร์ลากจูงและเทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัวรถจักร
เครื่องยนต์ดีเซล หัวรถจักรดีเซล-ไฟฟ้า หัวรถจักรไฟฟ้า รถไฟดีเซลราง 
(DMU) รถจักรไฟฟ้า (EMU) หัวรถจักรไฮบริด เทคโนโลยีรถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟแม่เหล็ก   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการขนส่งทางราง สามารถ
อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ลากจูง หัวรถจักรชนิดต่าง ๆ ท้ัง
ดีเซล ดีเซล-ไฟฟ้า และไฟฟ้า รวมท้ังเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและ
รถไฟแม่เหล็ก  
 
585457 เครือข่ายเชื่อมโยงสรรพสิ่ง                     2(1-3-5) 
 (Internet of Things) 
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 วิธีการท่ีจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น ระบบท่ีมีความฉลาด, การควบคุมแบบ 

Adaptive, การติ ดต่ อ สื่ อ ส ารแ ละระบบ เค รื อ ข่ าย , Real-time 
Embedded Cyber-Physical Systems Architecture 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถจดจ าวิธีการใช้งานและควบคุมระบบท่ีมีความฉลาดและ

สามารถปฏิบัติตามวิธีการได้อย่างถูกต้อง  
2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
585458 หุ่นยนต์พื นฐาน                                 2(1-3-5) 
 (Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน: 523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 
585301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
 สมการเพื่ อ เปลี่ ยนพิ กัดของหุ่ นยนต์  สมการในการ
เคลื่อนไหว การก าหนดเส้นทางการเคลื่อนท่ี การจ าลองและโปรแกรม
หุ่นยนต ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ท่ีเคลื่อนท่ี 2 มิติ และ 3 มิติได้ 
2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้ 
3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 

 
585459 เทคโนโลยีหุ่นยนต์                                 4(4-0-8) 
  (Robotics Technology) 
วิชาบังคับก่อน  : 585458 หุ่นยนต์พ้ืนฐาน 
 ประวัติความเป็นมา ประเภท และส่วนประกอบของ
หุ่นยนต์ ลักษณะของหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการเคลื่อนท่ี 2 มิติและ 3 มิติ 
สมการเพื่อเปลี่ยนพิกัดของหุ่นยนต์ สมการในการเคลื่อนไหว การ
ก าหนดเส้นทางการเคล่ือนท่ี การจ าลองและโปรแกรมหุ่นยนต์ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชาน้ีต้องมีความสามารถต่อไปน้ี 
1. เลือกและใช้งานเครื่องมือและวิธีวัดได้อย่างเหมาะสม 
2. ใช้สถิติในการบวนการวัดได้ 
3. ปรับเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัด  
 
585452 โปรแกรมออโตแคดส าหรับวิศวกรรม            1(0-3-3) 
 (AutoCAD for Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  : 585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบฟังก์ชันและ
ค าสั่งของโปรแกรม  การเขียนรูปพ้ืนฐานในสองและสามมิติ  การเขียน
แบบโดยการวางหลายชั้นการประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบโครงสร้างการ
เขียนแบบเชิงกลการเขียนแบบไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบฟังก์ชันและ
ค าสั่งของโปรแกรม  การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ  และการ
ประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบต่า ๆ ได้ 
 
585453  หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์      4(3-3-9) 

  (Electronics Controlled Unit for Automotive) 
วิชาบังคับก่อน  : 585309 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
  โครงสร้างสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์และตัว
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลส าหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ยานยนต์ การจัดการหน่วยความจ า ซอฟท์แวร์ควบคุมและการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก การตรวจวัดทางไฟฟ้า การพัฒนาระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานยาน

ยนต์ การควบคุมเครื่องยนต์ การสื่อสารข้อมูลและระบบ CAN การ
โปรแกรมด้วยซอฟท์แวร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานของหน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์และหลักการพื้นฐานของการตรวจวัด
และควบคุมในยานยนต์ นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในยานยนต์ได้ 
 
585454  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า                       4(4-0-8) 
  (Electric Vehicle Technology)   
วิชาบังคับก่อน  : 585311 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 
  ทบทวนมอเตอร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และระบบ
ขับเคลื่อน เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูง เทคโนโลยี
เซลล์เชื้อเพลิง แบบจ าลองและการค านวณสมรรถนะของยานยนต์
ไฟฟ้า เครื่องประจุแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฮบริดไฟฟ้า การออกแบบระบบ
เสริมในยานยนต์ไฟฟ้า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการปลอด
ปล่อยคาร์บอนของยานยนต์ไฟฟ้า  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษารู้จักเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์
สมัยใหม่ และสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของระบบต่าง ๆ ในยาน
ยนต์สมัยใหม่ได ้
 
585455 วิศวกรรมระบบรางเบื องต้น                  4(4-0-8) 
   (Introduction to Railway System Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วิศวกรรมรถไฟเบื้องต้น; ปฐพีกลศาสตร์ส าหรับทางรถไฟ; 
วัสดุศาสตร์ในงานวิศวกรรมรถไฟ การออกแบบระบบทางรถไฟ 
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วิศวกรรมล้อเลื่อน ระบบเบรกรถไฟ พลวัตของหัวรถจักร ระบบลากจูง
และการขับเคลื่อนมอเตอร์ ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ การอาณัติ
สัญญาณรถไฟ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นทางวิศวกรรม
รถไฟ และศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้    
 
585456  การลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ  4(4-0-8) 
 (Electric Traction and Rollingstock Technology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 การใช้พลังงานของรถไฟ การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่ง
สินค้าทางราง มอเตอร์ลากจูงและเทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัวรถจักร
เครื่องยนต์ดีเซล หัวรถจักรดีเซล-ไฟฟ้า หัวรถจักรไฟฟ้า รถไฟดีเซลราง 
(DMU) รถจักรไฟฟ้า (EMU) หัวรถจักรไฮบริด เทคโนโลยีรถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟแม่เหล็ก   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการขนส่งทางราง สามารถ
อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ลากจูง หัวรถจักรชนิดต่าง ๆ ท้ัง
ดีเซล ดีเซล-ไฟฟ้า และไฟฟ้า รวมท้ังเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและ
รถไฟแม่เหล็ก  
 
585457 เครือข่ายเชื่อมโยงสรรพสิ่ง                     2(1-3-5) 
 (Internet of Things) 
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 วิธีการท่ีจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น ระบบท่ีมีความฉลาด, การควบคุมแบบ 

Adaptive, การติ ดต่ อ สื่ อ ส ารแ ละระบบ เค รื อ ข่ าย , Real-time 
Embedded Cyber-Physical Systems Architecture 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถจดจ าวิธีการใช้งานและควบคุมระบบท่ีมีความฉลาดและ

สามารถปฏิบัติตามวิธีการได้อย่างถูกต้อง  
2. รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
585458 หุ่นยนต์พื นฐาน                                 2(1-3-5) 
 (Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน: 523102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 
585301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
 สมการเพื่ อ เปลี่ ยนพิ กัดของหุ่ นยนต์  สมการในการ
เคล่ือนไหว การก าหนดเส้นทางการเคล่ือนท่ี การจ าลองและโปรแกรม
หุ่นยนต ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ท่ีเคลื่อนท่ี 2 มิติ และ 3 มิติได้ 
2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้ 
3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 

 
585459 เทคโนโลยีหุ่นยนต์                                 4(4-0-8) 
  (Robotics Technology) 
วิชาบังคับก่อน  : 585458 หุ่นยนต์พ้ืนฐาน 
 ประวัติความเป็นมา ประเภท และส่วนประกอบของ
หุ่นยนต์ ลักษณะของหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการเคลื่อนท่ี 2 มิติและ 3 มิติ 
สมการเพื่อเปลี่ยนพิกัดของหุ่นยนต์ สมการในการเคลื่อนไหว การ
ก าหนดเส้นทางการเคล่ือนท่ี การจ าลองและโปรแกรมหุ่นยนต์ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ท่ีเคลื่อนท่ี 2 มิติ และ 3 มิติได ้
2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคลื่อนไหวของ

หุ่นยนต์ได ้
3. เขียนโปรแกรมช่วยค านวณพิกัดและการเคลื่อนไหวของ

หุ่นยนต์ได ้
 
585460  เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่องจักร           2(1-3-5) 
 (Machine Vision Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 พื้นฐานการประมวลภาพและการมองเห็นของเครื่องจักร 
ชนิดและรูปแบบของรูปภาพดิจิตอล การก าหนดขอบเขตเงื่อนไข 
เทคนิคการจดจ ารูปร่าง เทคนิคการปรับตั้งค่ากล้องและแสง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการมองเห็นของเครื่องจักร การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมกับระบบการมองเห็นของเครื่องจักร โครงงานออกแบบ
ระบบมองเห็นของเครื่องจักร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายหลักการการประมวลภาพและการควบคุมระบบ

การมองเห็นของเครื่องจักร 
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมกับระบบ

มองเห็นของเครื่องจักรได้ 
3. มีความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม 
 
585461  ไมโครคอนโทลเลอร์                              4(4-0-8) 
 (Microcontroller) 
วิชาบังคับก่อน : 585307 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 

พ้ืนฐานระบบสมองกลฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
เขียนโปรแกรมเพื่อส่ังการท างานไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานระบบอัตโนมัติพ้ืนฐาน โครงงานประจ า
รายวชิา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญของระบบสมองกลฝังตัวและ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการท างานของไมโครคอลโทรเลอร์ได้ 
3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึงความปลอดภัย

ในการท างาน 
 
585462  การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ นงาน 2(1-3-5) 
            (Jig and Fixture Design) 
วิชาบังคับก่อน : 585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
 พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
รูปแบบ หน้าท่ีและวัสดุท่ีใช้สร้างอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
หลักการก าหนดต าแหน่งและจับยึดชิ้นงาน  การออกแบบท่ีค านึงถึง
ความ คุ้มค่า เพื่ อ ให้ เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิต ท้ั งด้วย
เครื่ อ งจั กรกลและมนุษย์  รวมถึ งการประกอบชิ้ นส่ วน ในงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด
ชิ้นงานด้วยการฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานจริง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถแสวงหา และบูรณาการความรู้ เพื่อการออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงานได้ 

2. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม 
3. สามารถเรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอแนวคิดและรายละเอียด

ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม 
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4. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึงความ
ปลอดภัยในการท างาน 

 
585463  การควบคุมรูปร่างการให้ขนาดและพิกัดความเผื่อ  2(1-3-5) 
            (Geometric Dimensioning and Tolerancing) 
วิชาบังคับก่อน : 585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 และ 585303 
การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 หลักการพื้นฐาน และมาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์ ใน
การควบคุมรูปร่างรูปทรงการควบคุมคุณสมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด 
การให้ขนาดของชิ้นส่วน รวมถึงการก าหนดพิกัดความเผื่อในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เข้าใจภาษาสัญลักษณ์มาตรฐานเพื่อควบคุมขนาดและรูปร่าง
ของชิ้นสว่น 

2. เขียนแบบแสดงภาษาสัญลักษณ์เพื่อควบคุมขนาดและรูปร่าง
ของชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
 

585464 วิศวกรรมบ ารุงรักษา                           4(4-0-8) 
  (Maintenance Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการบ ารุงรักษาแบบต่างๆ การบ ารุงรักษาเมื่อ
เสื่อมสภาพ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ท้ังแบบตามเวลาและตามสภาพ
ชิ้นส่วน การป้องกันการบ ารุงรักษา ทฤษฏีและมูลเหตุของการ
เสื่อมสภาพ หลักการจัดท าแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจกรรมบ ารุงรักษา 
ความปลอดภัยในงานบ ารุงรักษา การจัดการวัสดุและอะไหล่ การ

วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดและการ
ประเมินประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา แนวคิดและเทคโนโลยีการ
บ ารุงรักษาสมัยใหม่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

สามารถอธิบายความหมายและบอกความแตกต่างของ
แนวคิดในการบ ารุงรักษาแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการ
ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การวางแผนและควบคุม
กิจกรรมบ ารุงรักษาได้แสดงออกถึงการเห็นความส าคัญในการ
บ ารุงรักษาเพื่อความปลอดภัย 
585465 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน                      4(4-0-8) 
  (Internal Combustion Engines) 
วิชาบงัคับก่อน : 585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
      585207 กลศาสตร์ของไหล  
  ความรู้ ขั้ น พื้ น ฐานขอ ง เครื่ อ งยนต์ เผ าไห ม้ ภ าย ใน 
เครื่องยนต์จุดระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ 
ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรอากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ การประจุไอดี
ด้วยซูเพอร์ชาร์เจอร์เทอร์โบชาร์เจอร์ และระบบไอเสีย สมรรถนะและ
การทดสอบเครื่องยนต์ แรงเสียดทานและการหล่อลื่น   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  เข้าใจหลักการท างานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในท้ัง
เครื่องยนต์จุดระเบิด และเครื่องยนต์อัดระเบิดรวมไปถึงระบบต่างๆ ท่ี
ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ได้ 
 
585495  เตรียมสหกิจศึกษา                                 1(1-0-2) 

 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ท่ีเคลื่อนท่ี 2 มิติ และ 3 มิติได ้
2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคลื่อนไหวของ

หุ่นยนต์ได ้
3. เขียนโปรแกรมช่วยค านวณพิกัดและการเคลื่อนไหวของ

หุ่นยนต์ได ้
 
585460  เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่องจักร           2(1-3-5) 
 (Machine Vision Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 พื้นฐานการประมวลภาพและการมองเห็นของเครื่องจักร 
ชนิดและรูปแบบของรูปภาพดิจิตอล การก าหนดขอบเขตเงื่อนไข 
เทคนิคการจดจ ารูปร่าง เทคนิคการปรับตั้งค่ากล้องและแสง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการมองเห็นของเครื่องจักร การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมกับระบบการมองเห็นของเครื่องจักร โครงงานออกแบบ
ระบบมองเห็นของเครื่องจักร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายหลักการการประมวลภาพและการควบคุมระบบ

การมองเห็นของเครื่องจักร 
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมกับระบบ

มองเห็นของเครื่องจักรได้ 
3. มีความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม 
 
585461  ไมโครคอนโทลเลอร์                              4(4-0-8) 
 (Microcontroller) 
วิชาบังคับก่อน : 585307 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 

พื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการท างานไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานระบบอัตโนมัติพื้นฐาน โครงงานประจ า
รายวชิา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญของระบบสมองกลฝังตัวและ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการท างานของไมโครคอลโทรเลอร์ได้ 
3. รับผิดต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึงความปลอดภัย

ในการท างาน 
 
585462  การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ นงาน 2(1-3-5) 
            (Jig and Fixture Design) 
วิชาบังคับก่อน : 585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
 พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดช้ินงาน 
รูปแบบ หน้าท่ีและวัสดุท่ีใช้สร้างอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดช้ินงาน 
หลักการก าหนดต าแหน่งและจับยึดช้ินงาน  การออกแบบท่ีค านึงถึง
ความ คุ้มค่า เพื่ อ ให้ เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิต ท้ั งด้วย
เครื่ อ งจั กรกลและมนุษย์  รวมถึ งการประกอบชิ้ นส่ วน ในงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด
ชิ้นงานด้วยการฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานจริง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถแสวงหา และบูรณาการความรู้ เพื่อการออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงานได้ 

2. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม 
3. สามารถเรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอแนวคิดและรายละเอียด

ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม 
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4. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและค านึงถึงความ
ปลอดภัยในการท างาน 

 
585463  การควบคุมรูปร่างการให้ขนาดและพิกัดความเผื่อ  2(1-3-5) 
            (Geometric Dimensioning and Tolerancing) 
วิชาบังคับก่อน : 585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 และ 585303 
การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 หลักการพ้ืนฐาน และมาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์ ใน
การควบคุมรูปร่างรูปทรงการควบคุมคุณสมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด 
การให้ขนาดของชิ้นส่วน รวมถึงการก าหนดพิกัดความเผื่อในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เข้าใจภาษาสัญลักษณ์มาตรฐานเพ่ือควบคุมขนาดและรูปร่าง
ของชิ้นสว่น 

2. เขียนแบบแสดงภาษาสัญลักษณ์เพื่อควบคุมขนาดและรูปร่าง
ของชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
 

585464 วิศวกรรมบ ารุงรักษา                           4(4-0-8) 
  (Maintenance Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการบ ารุงรักษาแบบต่างๆ การบ ารุงรักษาเมื่อ
เสื่อมสภาพ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ท้ังแบบตามเวลาและตามสภาพ
ชิ้นส่วน การป้องกันการบ ารุงรักษา ทฤษฏีและมูลเหตุของการ
เสื่อมสภาพ หลักการจัดท าแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจกรรมบ ารุงรักษา 
ความปลอดภัยในงานบ ารุงรักษา การจัดการวัสดุและอะไหล่ การ

วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดและการ
ประเมินประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา แนวคิดและเทคโนโลยีการ
บ ารุงรักษาสมัยใหม่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

สามารถอธิบายความหมายและบอกความแตกต่างของ
แนวคิดในการบ ารุงรักษาแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการ
ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเส่ือมสภาพ การวางแผนและควบคุม
กิจกรรมบ ารุงรักษาได้แสดงออกถึงการเห็นความส าคัญในการ
บ ารุงรักษาเพื่อความปลอดภัย 
585465 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน                      4(4-0-8) 
  (Internal Combustion Engines) 
วิชาบงัคับก่อน : 585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
      585207 กลศาสตร์ของไหล  
  ความรู้ ขั้ น พื้ น ฐานขอ ง เครื่ อ งยนต์ เผ าไห ม้ ภ าย ใน 
เครื่องยนต์จุดระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ 
ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรอากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ การประจุไอดี
ด้วยซูเพอร์ชาร์เจอร์เทอร์โบชาร์เจอร์ และระบบไอเสีย สมรรถนะและ
การทดสอบเครื่องยนต์ แรงเสียดทานและการหล่อลื่น   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  เข้าใจหลักการท างานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในท้ัง
เครื่องยนต์จุดระเบิด และเครื่องยนต์อัดระเบิดรวมไปถึงระบบต่างๆ ท่ี
ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ได้ 
 
585495  เตรียมสหกิจศึกษา                                 1(1-0-2) 

 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นัก ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับหลักการแนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานในสถานระ
กอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองานและ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
585496 สหกิจศึกษา 1                                8 หน่วยกิต 

 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด  และ   
    รายวิชา 585495 เตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค

การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
585497 สหกิจศึกษา 2                                8 หน่วยกิต 

  (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 585496 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
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การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง 

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ

ท างานท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี 

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
585498 สหกิจศึกษา 3                                8 หน่วยกิต 

 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 585497 สหกิจศึกษา 2  

  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นกา ร
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้
ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าการ
ลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
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 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการ
สื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นัก ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับหลักการแนวคิด 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถานระ
กอบการ 

3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองานและ
การเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
585496 สหกิจศึกษา 1                                8 หน่วยกิต 

 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด  และ   
    รายวิชา 585495 เตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค

การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ใน
งานจริง 

2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ
ท างานท่ีต้องการได้ 

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
585497 สหกิจศึกษา 2                                8 หน่วยกิต 

  (Cooperative Education II) 
วชิาบังคับก่อน : 585496 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
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การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทาง 

วิศวกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าท่ีการ

ท างานท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี 

เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
585498 สหกิจศึกษา 3                                8 หน่วยกิต 

 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 585497 สหกิจศึกษา 2  

  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นกา ร
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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585499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล           9 หน่วยกิต 
   (Mechanical Engineering Professional Project)     
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ท่ีผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ  ส าหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่ไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ   สนับสนุนให้น าหัวเรื่องท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาท าเป็นโครงงาน  
อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการท่ีรวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิง
ธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน  โครงงานจะต้องส าเร็จภายใน 2 
ภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า  
ให้ผลประเมินเป็น S/U 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  รายวิชาน้ีส่งเสริมให้ นักศึกษาท าการวิจัยและพัฒนา
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะ
สามารถน าเสนอรายงานเสร็จสมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมและ
น าเสนอปากเปล่าได ้
 

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

สำนักวิชาแพทยศาสตรสำนักวิชาแพทยศาสตร
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
ชื่อหลักสูตร 
        ภาษาไทย   แพทยศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ   Doctor of Medicine 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  แพทยศาสตรบัณฑิต 
   ชื่อย่อ   :  พ.บ. 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Doctor of Medicine 
   ชือ่ย่อ   :  M.D. 
 
ลักษณะวิชาชีพ  
 บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ท่ีเพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา
และภูมิฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมถึงมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เรียนรู้ตลอดชีวิต มี
การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมท้ังการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้น
คนเป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นท่ีจะอุทิศ
ตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุข 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกภายใต้เกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยเมื่อส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรน้ีแล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้ 

1) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
2) มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ  
3) มีความรู้ทางการแพทย์  
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4) มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผน การตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลรักษาผู้ป่วย 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามลักษณะการบริบาลผู้ป่วยท่ีเหมาะสม  

5) มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน  
6) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพื่อธ ารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และ

พฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม และการ
เปลี่ยนแปลง 

7) มีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข  
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556  และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อการผลิต
แพทย์เพิ่มภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงสร้างหลักสูตร    
 จ านวนหน่วยกิตรวม       298 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       38 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    12  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  2  หน่วยกิต 

2.   หมวดวิชาเฉพาะ       252 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  19  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  86  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ              147  หน่วยกิต 

3.   หมวดวิชาเลือกเสรี        8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 

- เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ การตรวจ รักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวมภายใต้เกณฑ์มาตรฐานในการแระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา   

- วางแผนร่วมมือ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน ในด้านการดูแลสุขภาพ 
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชน 

 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์แล้ว นักศึกษากลับไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นแพทย์ประจ าตามโรงพยาบาลของรัฐที่ก าลัง
ขาดแคลนแพทย์ในเขตพื้นท่ีอีสานใต้ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของนักศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดบุคลากรทางการแพทย์จ านวนมากในขณะน้ี 
 

แหล่งงาน 
-  ปฏิบัติงานรับราชการในโรงพยาบาลของรัฐตามสัญญาก่อนเข้าศึกษา 
-  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยเป็นอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย 
 

โอกาสในการศึกษาต่อ    
 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเ กี่ยวข้องเพื่อเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น     

1. กุมารเวชศาสตร์ 
2. จักษุวิทยา 
3. จิตเวชศาสตร์ 
4. นิติเวชศาสตร์ 
5. พยาธิวิทยา 
6. รังสีวิทยา 
7. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
8. เวชศาสตร์ครอบครัว 

9. วิสัญญีวิทยา 
10. เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ  ได้แก่ ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน อาชีวเวชศาสตร ์
11. ศัลยศาสตร์ 
12. โสต ศอ นาสิกวิทยา 
13. อายุรศาสตร์ 
14. ออร์โธปิดิกส์ 
15. ระดับปริญญาเอกในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 0-4422-3975, 3951   โทรสาร : 0-4422-3920  
http://im.sut.ac.th/ 
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4) มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผน การตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลรักษาผู้ป่วย 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามลักษณะการบริบาลผู้ป่วยท่ีเหมาะสม  

5) มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน  
6) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือธ ารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และ

พฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม และการ
เปลี่ยนแปลง 

7) มีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข  
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556  และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อการผลิต
แพทย์เพิ่มภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงสร้างหลักสูตร    
 จ านวนหน่วยกิตรวม       298 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       38 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    12  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  2  หน่วยกิต 

2.   หมวดวิชาเฉพาะ       252 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  19  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  86  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ              147  หน่วยกิต 

3.   หมวดวิชาเลือกเสรี        8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 

- เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ การตรวจ รักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวมภายใต้เกณฑ์มาตรฐานในการแระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา   

- วางแผนร่วมมือ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน ในด้านการดูแลสุขภาพ 
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชน 

 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์แล้ว นักศึกษากลับไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นแพทย์ประจ าตามโรงพยาบาลของรัฐที่ก าลัง
ขาดแคลนแพทย์ในเขตพื้นท่ีอีสานใต้ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของนักศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดบุคลากรทางการแพทย์จ านวนมากในขณะน้ี 
 

แหล่งงาน 
-  ปฏิบัติงานรับราชการในโรงพยาบาลของรัฐตามสัญญาก่อนเข้าศึกษา 
-  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยเป็นอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย 
 

โอกาสในการศึกษาต่อ    
 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเ กี่ยวข้องเพื่อเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น     

1. กุมารเวชศาสตร์ 
2. จักษุวิทยา 
3. จิตเวชศาสตร์ 
4. นิติเวชศาสตร์ 
5. พยาธิวิทยา 
6. รังสีวิทยา 
7. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
8. เวชศาสตร์ครอบครัว 

9. วิสัญญีวิทยา 
10. เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ  ได้แก่ ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน อาชีวเวชศาสตร ์
11. ศัลยศาสตร์ 
12. โสต ศอ นาสิกวิทยา 
13. อายุรศาสตร์ 
14. ออร์โธปิดิกส์ 
15. ระดับปริญญาเอกในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 0-4422-3975, 3951   โทรสาร : 0-4422-3920  
http://im.sut.ac.th/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

105104  ฟิสิกส์พื้นฐาน 4 102115  หลักเคมี 4 102105  เคมีอินทรีย์  3 
105194  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 102116  ปฏิบัติการหลักเคมี 1 102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
202108  การรู้ดิจิทัล 2 104110  เซลล์วิทยาพื้นฐาน 4 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 104111  ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 1 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 
202201  ทักษะชีวิต 3 202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3 213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 601101  บทน าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 2 
Xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 601102  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพแพทย์ 2 601103  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 2 
Xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 Xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 601104  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 2 
    Xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 

รวม 18 รวม 20 รวม 21 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

116200  คัพภะวิทยา 2 109209  ชีวเคมีทางการแพทย์ 4 116206  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1 3 
116201  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 5 116204    หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3 116207  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 3 
116202  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 4 116205  ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1 3 116208  ระบบประสาท 1 4 
116203  ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ 3 213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 116209  ระบบประสาท 2 4 
213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 601200  พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก 3 601203  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3 2 
601205  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 1 601201  เวชพันธุศาสตร์ 2 601204  ระบบประสาท 3 2 
  601202  ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2 1 601206  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 1 

รวม 18 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

116301  ระบบทางเดินหายใจ 1 4 109302  โภชนาการและเมตาบอลิสม 1 116305  ระบบสืบพันธุ์ 1 3 
116302  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 4 116303  ระบบย่อยอาหาร 1 3 601304  ระบบสืบพันธุ์ 2 2 
116307  ระบบเลือด 1 2 116304  ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 3 601310  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 2 
601300  ระบบทางเดินหายใจ 2 2 116306  ระบบต่อมไร้ท่อ 1 2 601311  เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ 1 
601301  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 2 116308  พิษวิทยาทางการแพทย์ 1 601312  บทน าคลินิก 1 2 
601306  ระบบเลือด 2 2 601302  ระบบย่อยอาหาร 2 2 601313  บทน าคลินิก 2 2 
601307  พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์ 1 601303  ระบบทางเดินปัสสาวะ 2 2   
601308  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 2 601305  ระบบต่อมไร้ท่อ 2 1   
601309  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4 1     

รวม 20 รวม 15 รวม 12 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
601406  ศัลยศาสตร์ 1 3 601400  กุมารเวชศาสตร์ 1 4 601402  จิตเวชศาสตร์ 4 
601407  ศัลยศาสตร์ 2 6 601401  กุมารเวชศาสตร์ 2 2 601403  รังสีวิทยาวินิจฉัย 2 
601410  อายุรศาสตร์ 1 5 601408  สูติศาสตร์ 1 4 601404  รังสีรักษา 1 
601412  อายุรศาสตร์ 2 4 601409  นรีเวชวิทยา 1 2 601405  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 3 
    xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 4 

รวม 18 รวม 12 รวม 14 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

601500  กุมารเวชศาสตร์ 3 3 601506  ศัลยศาสตร์ 3 3 601503  นิติเวชศาสตร์ 3 
601501  กุมารเวชศาสตร์ 4 3 601507  ศัลยศาสตร์ 4 3 601504  วิสัญญีวิทยา 4 
601502  จักษุวิทยา 3 601512  อายุรศาสตร์ 3 6 601511  ออร์โธปิดิกส์ 1 5 
601508  สูติศาสตร์ 2 3 601505  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 * 3 601603  เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 
601509  นรีเวชวิทยา 2 3     
601510  โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 3     
601505  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 * 3     

รวม 21 รวม 15 รวม 14 
  ปีท่ี 6 (ท้ังปีการศึกษา) หน่วยกิต   

  601600  กุมารเวชศาสตร์ 5 3   
  601601  กุมารเวชศาสตร์ 6 3   
  601602  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6 4   
  601604  ศัลยศาสตร์ 5 4   
  601605  ศัลยศาสตร์ 6 4   
  601606  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4   
  601607  สูติศาสตร์ 3 3   
  601608  นรีเวชวิทยา 3 3   
  601609  ออร์โธปิดิกส์ 2 4   
  601610  อายุรศาสตร์ 4 4   
  601611  อายุรศาสตร์ 5      4   
   xxxxxx   วิชาเลือกเสรี 4   

  รวม 44   
 
หมายเหตุ :  1. ชั้นปีท่ี 4-6 นักศึกษาแบ่งกลุ่มหมุนเวียนไปศึกษารายวิชาต่าง ๆ 

   2. รายวิชาท่ีมีเครื่องหมาย * มีช่วงระยะเวลาการเรียนต่างกัน  
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แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

105104  ฟิสิกส์พื้นฐาน 4 102115  หลักเคมี 4 102105  เคมีอินทรีย์  3 
105194  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 102116  ปฏิบัติการหลักเคมี 1 102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
202108  การรู้ดิจิทัล 2 104110  เซลล์วิทยาพื้นฐาน 4 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 104111  ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 1 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 
202201  ทักษะชีวิต 3 202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3 213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 601101  บทน าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 2 
Xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 601102  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพแพทย์ 2 601103  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 2 
Xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 Xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 601104  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 2 
    Xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 

รวม 18 รวม 20 รวม 21 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

116200  คัพภะวิทยา 2 109209  ชีวเคมีทางการแพทย์ 4 116206  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1 3 
116201  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 5 116204    หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3 116207  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 3 
116202  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 4 116205  ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1 3 116208  ระบบประสาท 1 4 
116203  ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ 3 213305  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 116209  ระบบประสาท 2 4 
213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 601200  พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก 3 601203  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3 2 
601205  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 1 601201  เวชพันธุศาสตร์ 2 601204  ระบบประสาท 3 2 
  601202  ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2 1 601206  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 1 

รวม 18 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

116301  ระบบทางเดินหายใจ 1 4 109302  โภชนาการและเมตาบอลิสม 1 116305  ระบบสืบพันธุ์ 1 3 
116302  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 4 116303  ระบบย่อยอาหาร 1 3 601304  ระบบสืบพันธุ์ 2 2 
116307  ระบบเลือด 1 2 116304  ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 3 601310  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 2 
601300  ระบบทางเดินหายใจ 2 2 116306  ระบบต่อมไร้ท่อ 1 2 601311  เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ 1 
601301  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 2 116308  พิษวิทยาทางการแพทย์ 1 601312  บทน าคลินิก 1 2 
601306  ระบบเลือด 2 2 601302  ระบบย่อยอาหาร 2 2 601313  บทน าคลินิก 2 2 
601307  พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์ 1 601303  ระบบทางเดินปัสสาวะ 2 2   
601308  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 2 601305  ระบบต่อมไร้ท่อ 2 1   
601309  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4 1     

รวม 20 รวม 15 รวม 12 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
601406  ศัลยศาสตร์ 1 3 601400  กุมารเวชศาสตร์ 1 4 601402  จิตเวชศาสตร์ 4 
601407  ศัลยศาสตร์ 2 6 601401  กุมารเวชศาสตร์ 2 2 601403  รังสีวิทยาวินิจฉัย 2 
601410  อายุรศาสตร์ 1 5 601408  สูติศาสตร์ 1 4 601404  รังสีรักษา 1 
601412  อายุรศาสตร์ 2 4 601409  นรีเวชวิทยา 1 2 601405  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 3 
    xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 4 

รวม 18 รวม 12 รวม 14 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

601500  กุมารเวชศาสตร์ 3 3 601506  ศัลยศาสตร์ 3 3 601503  นิติเวชศาสตร์ 3 
601501  กุมารเวชศาสตร์ 4 3 601507  ศัลยศาสตร์ 4 3 601504  วิสัญญีวิทยา 4 
601502  จักษุวิทยา 3 601512  อายุรศาสตร์ 3 6 601511  ออร์โธปิดิกส์ 1 5 
601508  สูติศาสตร์ 2 3 601505  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 * 3 601603  เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 
601509  นรีเวชวิทยา 2 3     
601510  โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 3     
601505  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 * 3     

รวม 21 รวม 15 รวม 14 
  ปีท่ี 6 (ท้ังปีการศึกษา) หน่วยกิต   

  601600  กุมารเวชศาสตร์ 5 3   
  601601  กุมารเวชศาสตร์ 6 3   
  601602  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6 4   
  601604  ศัลยศาสตร์ 5 4   
  601605  ศัลยศาสตร์ 6 4   
  601606  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4   
  601607  สูติศาสตร์ 3 3   
  601608  นรีเวชวิทยา 3 3   
  601609  ออร์โธปิดิกส์ 2 4   
  601610  อายุรศาสตร์ 4 4   
  601611  อายุรศาสตร์ 5      4   
   xxxxxx   วิชาเลือกเสรี 4   

  รวม 44   
 
หมายเหตุ :  1. ชั้นปีท่ี 4-6 นักศึกษาแบ่งกลุ่มหมุนเวียนไปศึกษารายวิชาต่าง ๆ 

   2. รายวิชาท่ีมีเครื่องหมาย * มีช่วงระยะเวลาการเรียนต่างกัน  
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
601100 การพัฒนาตนเอง    2(1-2-3) 

  (Self Developments) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

องค์ประกอบเพื่อพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ สติปัญญา 
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารเทคโนโลยี 
 
601101   บทน าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  2(2-0-4) 
 (Introduction to Basic medical science) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมายและหล ักการส าค ัญของว ิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน โครงสร้างของเซลล์ เน้ือเยื่อพื้นฐาน การเรียกชื่อ
ระบบร่างกายมนุษย์  การควบคุมการท างานและรักษาสมดุลของ
ร่างกายมนุษย์    การคืนสู่ภาวะปกติของเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์คลินิก 
 
601102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพแพทย์  2(2-0-4) 
 (English for Medical Profession) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รากศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านบทความ การฟังบรรยาย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สรุปและวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพแพทย์ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ เอกสารทางการแพทย์และบทความวิชาการ ต าราและ
บทความทางการแพทย์ 
 

 
 
601200   พยาธิวิทยาท่ัวไปและพยาธิวิทยาคลินิก  3(2-3-5) 
 (General Pathology and Clinical Pathology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

โครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อพื้นฐาน  พยาธิก าเนิด  พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา การบาดเจ็บของเซลล์ การคืนสู่ภาวะปกติของ
เซลล์ การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจและควบคุมคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการ 
 
601201 เวชพันธุศาสตร์  2(2-0-4) 
 (Medical Genetics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักพันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าท่ีของยีนบนโครโมโซม 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การกลายพันธ์ุในระดับยีนและ
โครโมโซม การท าแผนท่ียีนบนโครโมโซม ความรู้พื้นฐานทางพัน ธุ
วิศวกรรม กลไกการเกิดภาวะผิดปกติและผิดรูป โรคที่เกิดจาก     
ความ ผิดปกติของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การรักษาโรค
พันธุกรรม การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ 
 
601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2  1(1-0-2) 
 (Skin and Integumentary system II) 
วิชาบังคับก่อน : 116205  ระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน 1  
       หรือ เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์
ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงท่ีมี
ผลต่อการเกิดโรค โรคท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อ
เกี่ยวพันท่ีส าคัญ 
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601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3  2(1-3-3) 
 (Musculoskeletal System III) 
วิชาบังคับก่อน : 116207 ระบบกล้ามเน้ือโครงกระดูก 2 หรือ  
       เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การเกิดโรค โรคท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบกล้ามเนื้อและ
โครงกระดูก 
 
601204 ระบบประสาท 3  2(1-3-3) 
 (Nervous System III) 
วิชาบังคับก่อน : 116209 ระบบประสาท 2 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบประสาท ความสัมพันธ์ของอาการและอาการ
แสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อการเกิดโรค โรคท่ี
พบบ่อยในระบบประสาท การประยุก ต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยทางระบบประสาท 
 
601300 ระบบทางเดินหายใจ 2  2(1-3-3) 
 (Respiratory System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116301 ระบบทางเดินหายใจ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน  
 พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยา
คลินิกของภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การเกิดโรค โรคท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบทางเดินหายใจ 
 

601301 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 2(1-3-3) 
 (Cardiovascular System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 หรือ  
        เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยา
คลินิก ภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธ์
ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผล
ต่อการเกิดโรค การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 
601302 ระบบย่อยอาหาร 2 2(1-3-3) 
 (Digestive System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116303 ระบบย่อยอาหาร 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก 
ภาวะผิดปกติ ของระบบย่อยอาหารและอวัยวะ ท่ี เกี่ ยวข้ อง 
ความสัมพันธ์ของอาการ และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อการเกิดโรค การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบย่อยอาหาร 
 
601303 ระบบทางเดินปัสสาวะ 2 2(1-3-3) 
 (Urinary System II)  
วิชาบังคับก่อน : 116304 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 หรือ เรียนร่วมกัน 

พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก ภาวะ
ผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ อาการและอาการเเสดงกับพยาธิ
สภาพของโรค การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเเพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบทางเดินปัสสาวะ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
601100 การพัฒนาตนเอง    2(1-2-3) 

  (Self Developments) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

องค์ประกอบเพื่อพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ สติปัญญา 
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารเทคโนโลยี 
 
601101   บทน าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  2(2-0-4) 
 (Introduction to Basic medical science) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมายและหล ักการส าค ัญของว ิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน โครงสร้างของเซลล์ เน้ือเยื่อพื้นฐาน การเรียกชื่อ
ระบบร่างกายมนุษย์  การควบคุมการท างานและรักษาสมดุลของ
ร่างกายมนุษย์    การคืนสู่ภาวะปกติของเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์คลินิก 
 
601102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพแพทย์  2(2-0-4) 
 (English for Medical Profession) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รากศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านบทความ การฟังบรรยาย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สรุปและวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพแพทย์ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ เอกสารทางการแพทย์และบทความวิชาการ ต าราและ
บทความทางการแพทย์ 
 

 
 
601200   พยาธิวิทยาท่ัวไปและพยาธิวิทยาคลินิก  3(2-3-5) 
 (General Pathology and Clinical Pathology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

โครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อพื้นฐาน  พยาธิก าเนิด  พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา การบาดเจ็บของเซลล์ การคืนสู่ภาวะปกติของ
เซลล์ การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจและควบคุมคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการ 
 
601201 เวชพันธุศาสตร์  2(2-0-4) 
 (Medical Genetics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักพันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าท่ีของยีนบนโครโมโซม 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์ในระดับยีนและ
โครโมโซม การท าแผนท่ียีนบนโครโมโซม ความรู้พื้นฐานทางพัน ธุ
วิศวกรรม กลไกการเกิดภาวะผิดปกติและผิดรูป โรคที่เกิดจาก     
ความ ผิดปกติของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การรักษาโรค
พันธุกรรม การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ 
 
601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2  1(1-0-2) 
 (Skin and Integumentary system II) 
วิชาบังคับก่อน : 116205  ระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน 1  
       หรือ เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์
ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงท่ีมี
ผลต่อการเกิดโรค โรคท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อ
เกี่ยวพันท่ีส าคัญ 
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601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3  2(1-3-3) 
 (Musculoskeletal System III) 
วิชาบังคับก่อน : 116207 ระบบกล้ามเน้ือโครงกระดูก 2 หรือ  
       เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การเกิดโรค โรคท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบกล้ามเนื้อและ
โครงกระดูก 
 
601204 ระบบประสาท 3  2(1-3-3) 
 (Nervous System III) 
วิชาบังคับก่อน : 116209 ระบบประสาท 2 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบประสาท ความสัมพันธ์ของอาการและอาการ
แสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อการเกิดโรค โรคท่ี
พบบ่อยในระบบประสาท การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยทางระบบประสาท 
 
601300 ระบบทางเดินหายใจ 2  2(1-3-3) 
 (Respiratory System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116301 ระบบทางเดินหายใจ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน  
 พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยา
คลินิกของภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การเกิดโรค โรคท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบทางเดินหายใจ 
 

601301 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 2(1-3-3) 
 (Cardiovascular System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 หรือ  
        เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยา
คลินิก ภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธ์
ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผล
ต่อการเกิดโรค การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 
601302 ระบบย่อยอาหาร 2 2(1-3-3) 
 (Digestive System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116303 ระบบย่อยอาหาร 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก 
ภาวะผิดปกติ ของระบบย่อยอาหารและอวัยวะ ท่ี เกี่ ยวข้ อง 
ความสัมพันธ์ของอาการ และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อการเกิดโรค การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบย่อยอาหาร 
 
601303 ระบบทางเดินปัสสาวะ 2 2(1-3-3) 
 (Urinary System II)  
วิชาบังคับก่อน : 116304 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 หรือ เรียนร่วมกัน 

พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก ภาวะ
ผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ อาการและอาการเเสดงกับพยาธิ
สภาพของโรค การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเเพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบทางเดินปัสสาวะ 
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601304 ระบบสืบพันธุ์ 2 2(1-3-3) 
 (Reproductive System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116305 ระบบสืบพันธุ์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ภาวะผิดปกติ
ของระบบสืบพันธุ์ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิ
สภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค โรคที่พบบ่อย         
การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบาย
โรค    ท่ีพบบ่อยของระบบสืบพันธุ์ 
 
601305 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 1(1-0-2) 
 (Endocrine System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยา
คลินิก  ภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ อาการและอาการเเสดง
กับพยาธิสภาพของโรคการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบต่อมไร้ท่อ 
 
601306 ระบบเลือด 2 2(1-3-3) 
 (Hematopoietic System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116307 ระบบเลือด 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 ความผิดปกติท่ีพบบ่อยของระบบเลือด การทดสอบและ
การแปลผลทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อาการวิทยา การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยในระบบเลือด 
 
601103 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาวะแวดล้อม  
ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วงจรชีวิตระดับบุคคล วงจรชีวิต
ครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ การสื่อความหมาย ระบบบริการ
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค การดูแลสุขภาพ 
ครอบครัวและระบาดวิทยาเบื้องต้น 

601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 2(0-6-3) 
 (Medical Rural Studies I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เครื่องมือการส ารวจชุมชน ภูมิศาสตร์ ประชากร ศิลปะ 
วัฒนธรรม เครื่องมือการส ารวจชุมชน ภูมิศาสตร์ ประชากร ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ระบบสุขภาพชุมชน โรคและ
ปัญหาสาธารณสุขท่ีพบบ่อย  โรคและความเจ็บป่วย สุขภาวะ ปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย ระบบบริการสาธารณสุขในระดับอ าเภอ 
ทักษะการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐานการสร้างสัมพันธภาพ การค้นหา
ปัญหา การสร้างความไว้วางใจ การสังเกต การสัมภาษณ์ การดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน การท างานอย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์ 
 
601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies II)   
วิชาบังคับก่อน : 601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1  
                      หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การจัดบริการสุขภาพ การจัดการศึกษา การสร้างเสริม
สุขภาพ กลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนและในชุมชน 
โรคและปัญหาสาธารณสุขท่ีพบบ่อย พฤติกรรมศาสตร์ ทักษะการ
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน การฟื้นฟูสภาพใน
ระดับครอบครัวและชุมชน ทักษะการติดต่อส่ือสาร การให้ข้อมูล 
การพิจารณาทางเลือก ทักษะการติดต่อสื่อสาร การให้บริการแบบ
องค์รวม ทักษะพื ้นฐานในการดูแลผู ้ป่วยฉุก เฉิน  การท างาน
อย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์   
 
601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies III) 
วิชาบังคับก่อน : 601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 
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 เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
โรคจากการประกอบอาชีพ อาชีวอนามัย โรคและปัญหาสาธารณสุข
ท่ีพบบ่อย ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการค้นหาครอบครัว
เสี่ยงและศักยภาพครอบครัว ทักษะการติดต่อสื่อสาร การให้
ก าลังใจ การแจ้งข่าวร้าย ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
การให้บริการแบบองค์รวม การท างานอย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์ 
 
601307 พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์ 1(1-0-2) 
 (Behavior and Development of Human) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาการทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
บุคลิกภาพ พฤติกรรม กระบวนการความคิด และกลไกทางจิต 
ปฏิกิริยาต่อความเครียดและการปรับตัว พัฒนาการทางเพศและ    
การแสดงออก ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของอารมณ์  
ความคิด พฤติกรรม หลักการประเมินพฤติกรรม การวิเคราะห์สภาพจิต 
แนวทาง การสร้างเสริมสุขภาพจิต 
 
601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน : 601101 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 
                             หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการและวิธีการเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย 
การดูแลระดับปฐมภูมิความต่อเน่ืองในการดูแล การดูแลแบบองค์รวม  
การดูแลแบบผสมผสาน ระบบการปรึกษาและส่งต่อ การใช้ผัง
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย การติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย 
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย 
 

601309 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 
 สิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค กลยุทธ์ในการป้องกัน
ควบคุมโรคในชุมชน  โรคและปัญหาสาธารณสุขที ่พบบ่อย           
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน ฝึกปฏิบัติทบทวนทักษะ
การติดต่อสื่อสารทั้งหมด ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน        
การท างานอย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์ 
 
601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine III) 
วิชาบังคับก่อน : 601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 

 การวัด มาตรการวัด การวัดการกระจาย แนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น อุบัติการณ์  ความชุก
ของการเกิดโรค การวัดผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุปัจจัยกับการเกิดโรค  ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพของการใช้
ยา ความไว ความจ าเพาะของการคัดกรองโรค หลักการออกแบบ
การวิจัยทางคลินิกและในชุมชน  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ    
การพิเคราะห์งานวิจัยทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณ 
 
609311 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ 1(1-0-2) 
 (Medical Ethic and Critical Thinking) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการทางเวชจริยศาสตร์ กรณีศึกษาทางเวชปฏิบัติ    
การตั้งค าถาม การให้เหตุผลและการโต้แย้ง โดยอาศัยหลักกฎหมาย
และ จริยศาสตร์ การยินยอมการรักษา การบอกความจริงในการ
รักษา สัมพันธภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  หลักการคิดวิพากษ์   
และความเป็นวิชาชีพแพทย์ 
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601304 ระบบสืบพันธุ์ 2 2(1-3-3) 
 (Reproductive System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116305 ระบบสืบพันธุ์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ภาวะผิดปกติ
ของระบบสืบพันธุ์ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิ
สภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค โรคที่พบบ่อย         
การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบาย
โรค    ท่ีพบบ่อยของระบบสืบพันธุ์ 
 
601305 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 1(1-0-2) 
 (Endocrine System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยา
คลินิก  ภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ อาการและอาการเเสดง
กับพยาธิสภาพของโรคการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบต่อมไร้ท่อ 
 
601306 ระบบเลือด 2 2(1-3-3) 
 (Hematopoietic System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116307 ระบบเลือด 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 ความผิดปกติท่ีพบบ่อยของระบบเลือด การทดสอบและ
การแปลผลทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อาการวิทยา การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยในระบบเลือด 
 
601103 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาวะแวดล้อม  
ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วงจรชีวิตระดับบุคคล วงจรชีวิต
ครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ การส่ือความหมาย ระบบบริการ
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค การดูแลสุขภาพ 
ครอบครัวและระบาดวิทยาเบื้องต้น 

601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 2(0-6-3) 
 (Medical Rural Studies I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เครื่องมือการส ารวจชุมชน ภูมิศาสตร์ ประชากร ศิลปะ 
วัฒนธรรม เครื่องมือการส ารวจชุมชน ภูมิศาสตร์ ประชากร ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ระบบสุขภาพชุมชน โรคและ
ปัญหาสาธารณสุขท่ีพบบ่อย  โรคและความเจ็บป่วย สุขภาวะ ปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย ระบบบริการสาธารณสุขในระดับอ าเภอ 
ทักษะการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐานการสร้างสัมพันธภาพ การค้นหา
ปัญหา การสร้างความไว้วางใจ การสังเกต การสัมภาษณ์ การดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน การท างานอย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์ 
 
601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies II)   
วิชาบังคับก่อน : 601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1  
                      หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การจัดบริการสุขภาพ การจัดการศึกษา การสร้างเสริม
สุขภาพ กลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนและในชุมชน 
โรคและปัญหาสาธารณสุขท่ีพบบ่อย พฤติกรรมศาสตร์ ทักษะการ
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน การฟื้นฟูสภาพใน
ระดับครอบครัวและชุมชน ทักษะการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูล 
การพิจารณาทางเลือก ทักษะการติดต่อสื่อสาร การให้บริการแบบ
องค์รวม ทักษะพื ้นฐานในการดูแลผู ้ป่วยฉุก เฉิน  การท างาน
อย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์   
 
601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies III) 
วิชาบังคับก่อน : 601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 
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 เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
โรคจากการประกอบอาชีพ อาชีวอนามัย โรคและปัญหาสาธารณสุข
ท่ีพบบ่อย ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการค้นหาครอบครัว
เสี่ยงและศักยภาพครอบครัว ทักษะการติดต่อสื่อสาร การให้
ก าลังใจ การแจ้งข่าวร้าย ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
การให้บริการแบบองค์รวม การท างานอย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์ 
 
601307 พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์ 1(1-0-2) 
 (Behavior and Development of Human) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาการทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
บุคลิกภาพ พฤติกรรม กระบวนการความคิด และกลไกทางจิต 
ปฏิกิริยาต่อความเครียดและการปรับตัว พัฒนาการทางเพศและ    
การแสดงออก ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของอารมณ์  
ความคิด พฤติกรรม หลักการประเมินพฤติกรรม การวิเคราะห์สภาพจิต 
แนวทาง การสร้างเสริมสุขภาพจิต 
 
601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน : 601101 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 
                             หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการและวิธีการเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย 
การดูแลระดับปฐมภูมิความต่อเน่ืองในการดูแล การดูแลแบบองค์รวม  
การดูแลแบบผสมผสาน ระบบการปรึกษาและส่งต่อ การใช้ผัง
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย การติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย 
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย 
 

601309 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 
 สิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค กลยุทธ์ในการป้องกัน
ควบคุมโรคในชุมชน  โรคและปัญหาสาธารณสุขที ่พบบ่อย           
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน ฝึกปฏิบัติทบทวนทักษะ
การติดต่อสื่อสารทั้งหมด ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน        
การท างานอย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์ 
 
601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine III) 
วิชาบังคับก่อน : 601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 

 การวัด มาตรการวัด การวัดการกระจาย แนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น อุบัติการณ์  ความชุก
ของการเกิดโรค การวัดผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุปัจจัยกับการเกิดโรค  ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพของการใช้
ยา ความไว ความจ าเพาะของการคัดกรองโรค หลักการออกแบบ
การวิจัยทางคลินิกและในชุมชน  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ    
การพิเคราะห์งานวิจัยทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณ 
 
609311 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ 1(1-0-2) 
 (Medical Ethic and Critical Thinking) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการทางเวชจริยศาสตร์ กรณีศึกษาทางเวชปฏิบัติ    
การตั้งค าถาม การให้เหตุผลและการโต้แย้ง โดยอาศัยหลักกฎหมาย
และ จริยศาสตร์ การยินยอมการรักษา การบอกความจริงในการ
รักษา สัมพันธภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  หลักการคิดวิพากษ์   
และความเป็นวิชาชีพแพทย์ 
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601312 บทน าคลินิก 1 3(2-3-5) 
 (Introduction to Clinical Medicine I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสัมพ ันธ์ระหว่างอาการแสดงทางคลิน ิกและ
ความรู้พื้นฐานทางปรีคลินิก อาการวิทยาท่ีพบบ่อย ความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย วิธีการสนทนากับผู้ป่วย ทักษะการซัก
ประวัติ      ตรวจร่างกาย  การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการตรวจ 
และทักษะพื้นฐานทางการแพทย์ท่ีส าคัญ 
 
601313 บทน าคลินิก 2 2(1-3-3) 
 (Introduction to Clinical Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน : 601312 บทน าคลินิก 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 อาการวิทยาท่ีพบบ่อย ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และ
ผู้ป่วย วิธีการสนทนากับผู้ป่วย  การซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  การ
ใช้เครื่องมือในการตรวจ  การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานให้
สมบูรณ์และถูกต้อง การสรุปปัญหาของผู้ป่วย การเขียนใบสั่งยา 
และการเขียนค าสั่งแพทย์ 
 
601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 4(3-3-7) 
 (Pediatrics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโครงสร้างและ     
การท างานของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว ปัญหา
ท่ีพบบ่อยในเด็ก ปฏิบัติงานท่ีหน่วยผู้ป่วยนอกและใน การแก้ปัญหา
การให้การดูแลผู้ป่วยเด็ก การรักษาและป้องกัน ทัศนคติท่ีดีต่อการ
ให้การดูแลผู้ป่วย 
 

601401 กุมารเวชศาสตร์ 2 2(1-3-3) 
 (Pediatrics II) 
วิชาบังคับก่อน : 601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 ปัญหาท่ีพบบ่อยทางกุมารเวชศาสตร์  การวินิจฉัย        
การวินิจฉัยแยกโรค การส่ังการรักษาอย่างสมเหตุผลต่อผู้ป่วยและ
ครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 
 
601402 จิตเวชศาสตร์ 4(2-3-5) 
 (Psychiatry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การซักประว ัต ิตรวจร่างกายตรวจสุขภาพจ ิต  การ
วินิจฉัยโรค สาเหตุโรคทางจิตเวช  การใช้ยา  การใช้จิตบ าบัด  
พฤติกรรมบ าบัด จิตเวชชุมชนการป้องกันการเป็นโรคทางจิตเวช  
การติดสุรา  และยาเสพติด การท างานร่วมกันระหว่างจิตแพทย์ 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช 
 
601403 รังสีวิทยาวินิจฉัย 2(1-3-3) 
 (Diagnostic Radiology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐาน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจ ากัด วิธีการและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจทางรังสีวิทยา ความรู้พื้นฐานฟิสิกส์
ทางรังสีวิทยา การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ คลื่นเสียง
ความถี่สูง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแปลผลเงาภาพรังสีวิทยาพื้นฐาน 
การอ่านและแปลผลรายงานทางรังสีวิทยา 
 
601404 รังสีรักษา  1(1-0-2) 
 (Radiation Oncology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจทางรังสีธรรมดาและตรวจพิเศษโดยใช้สารที่ทึบ
รังสี ประโยชน์ ข้อบงชี้และข้อควรระวัง พื้นฐานและวิธีการท่ีใช้ใน
การรักษาคนไข้โรคมะเร็งด้วยรังสี ข้อบ่งชี้ของการรักษาโดยใช้รังสี 
ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สารกัมมันตภาพรังสี การ
เลือกใช้การตรวจต่าง ๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
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601405 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 3(2-3-5) 
 (Family and Community Medicine IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 
 เวชปฏิบัติเเบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง   การสัมภาษณ์
เเบบจูงใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเยี่ยมบ้าน  การดูแลผู้ป่วย
ท่ีบ้ าน  การประเมิน คุณ ค่างานวิจั ย ในวารสารวิชาการด้ วย
วิจารณญาณ การคัดกรองเเละการวินิจฉัยภาวะท่ีเป็นปัญหา
สาธารณสุข การใช้ระบาดวิทยา ในการเฝ้าระวังเเละสอบสวนทาง
ระบาดวิทยา ชีวสถิติ อาชีวอนามัยภาคบริการ การส่งเสริมสุขภาพ
ในสถานท่ีท างาน การสร้างศักยภาพของชุมชน การวินิจฉัยชุมชน  
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
การพัฒนาระบบสุขภาพ หลักการบริหาร การประเมินโครงการ 
 
601406 ศัลยศาสตร์ 1 3(2-3-5) 
 (Surgery I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์   และ
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากโรคทางศัลยกรรม     
การตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเสียเลือด จากการอด
อาหาร ตลอดจนให้เข้าใจถึงอาการและอาการแสดงต่างๆ ของโรค
ทางศัลยกรรมท่ีมีผลจากพยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาของโรค 
 
601407 ศัลยศาสตร์ 2 6(3-9-10) 
 (Surgery II) 
วิชาบังคับก่อน : 601406 ศัลยศาสตร์ 1 หรือ เรียนร่วมกัน   
 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป    
การซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยโรค  เน้นการแก้ปัญหา  
การเก็บตัวอย่าง การท าแผล การให้เลือดและสารน้ า ฝึกปฏิบัติการ
ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการผ่าตัด การฆ่าเชื้อ เทคนิคปลอด
เชื้อ การผูกเงื่อน ห้ามเลือด การสอนในห้องผ่าตัดใหญ่ ห้องผ่าตัด
ย่อยและข้างเตียงผู้ป่วย 

601408 สูติศาสตร์ 1 4(2-6-7) 
 (Obstetrics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สตรีระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด ความ
ผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว 
หลักการดูแลสตรีต้ังครรภ์อย่างครบวงจรและเป็นองค์รวมตาม
ครรลองของเวชจริยธรรม การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัว 
 
601409 นรีเวชวิทยา 1 2(1-3-3) 
 (Gynecology I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาวะปกติและภาวะผิดปกติของระบบสืบพันธุ์สตรีในวัย
ต่างๆ ปัญหาทางนรีเวชวิทยาท่ีพบบ่อย การวินิจฉัย แนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลรักษา การวางแผนครอบครัวมะเร็งทางนรีเวชวิทยาท่ีพบ
บ่อย การตรวจวินิจฉัยภาวะปกติ และผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ใน
วัยต่างๆ ภาวะหมดประจ าเดือน การให้ค าแนะน าและบริการ
วางแผนครอบครัว 
 
601410 อายุรศาสตร์ 1 5(3-6-9) 
 (Medicine I)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน เน้นปัญหาเกี่ยวกับโรคและกลุ่ม
อาการทางอายุรศาสตร์ท่ีพบบ่อย ลักษณะทางคลินิก กลไกการเกิดโรค 
การค้นคว้าหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค และหลักการรักษา 
 
601411 อายุรศาสตร์ 2 4(2-6-7) 
 (Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน : 601410 อายุรศาสตร์ 1 หรือ เรียนร่วมกัน 
 ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแก้ปัญหาผู้ป่วย การสื่อสารระหว่างบุคคล คุณธรรมและ
จริยธรรมวิชาชีพ ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการแพทย์คลินิกท่ี
จ าเป็นส าหรับการวินิจฉัยโรคท่ีพบบ่อยทางอายุรศาสตร์ 
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601312 บทน าคลินิก 1 3(2-3-5) 
 (Introduction to Clinical Medicine I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสัมพ ันธ์ระหว่างอาการแสดงทางคลิน ิกและ
ความรู้พื้นฐานทางปรีคลินิก อาการวิทยาท่ีพบบ่อย ความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย วิธีการสนทนากับผู้ป่วย ทักษะการซัก
ประวัติ      ตรวจร่างกาย  การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการตรวจ 
และทักษะพื้นฐานทางการแพทย์ท่ีส าคัญ 
 
601313 บทน าคลินิก 2 2(1-3-3) 
 (Introduction to Clinical Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน : 601312 บทน าคลินิก 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 อาการวิทยาท่ีพบบ่อย ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และ
ผู้ป่วย วิธีการสนทนากับผู้ป่วย  การซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  การ
ใช้เครื่องมือในการตรวจ  การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานให้
สมบูรณ์และถูกต้อง การสรุปปัญหาของผู้ป่วย การเขียนใบสั่งยา 
และการเขียนค าสั่งแพทย์ 
 
601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 4(3-3-7) 
 (Pediatrics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโครงสร้างและ     
การท างานของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว ปัญหา
ท่ีพบบ่อยในเด็ก ปฏิบัติงานท่ีหน่วยผู้ป่วยนอกและใน การแก้ปัญหา
การให้การดูแลผู้ป่วยเด็ก การรักษาและป้องกัน ทัศนคติท่ีดีต่อการ
ให้การดูแลผู้ป่วย 
 

601401 กุมารเวชศาสตร์ 2 2(1-3-3) 
 (Pediatrics II) 
วิชาบังคับก่อน : 601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 ปัญหาท่ีพบบ่อยทางกุมารเวชศาสตร์  การวินิจฉัย        
การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลต่อผู้ป่วยและ
ครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 
 
601402 จิตเวชศาสตร์ 4(2-3-5) 
 (Psychiatry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การซักประว ัต ิตรวจร่างกายตรวจสุขภาพจ ิต  การ
วินิจฉัยโรค สาเหตุโรคทางจิตเวช  การใช้ยา  การใช้จิตบ าบัด  
พฤติกรรมบ าบัด จิตเวชชุมชนการป้องกันการเป็นโรคทางจิตเวช  
การติดสุรา  และยาเสพติด การท างานร่วมกันระหว่างจิตแพทย์ 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช 
 
601403 รังสีวิทยาวินิจฉัย 2(1-3-3) 
 (Diagnostic Radiology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐาน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจ ากัด วิธีการและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจทางรังสีวิทยา ความรู้พื้นฐานฟิสิกส์
ทางรังสีวิทยา การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ คลื่นเสียง
ความถี่สูง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแปลผลเงาภาพรังสีวิทยาพ้ืนฐาน 
การอ่านและแปลผลรายงานทางรังสีวิทยา 
 
601404 รังสีรักษา  1(1-0-2) 
 (Radiation Oncology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจทางรังสีธรรมดาและตรวจพิเศษโดยใช้สารที่ทึบ
รังสี ประโยชน์ ข้อบงชี้และข้อควรระวัง พื้นฐานและวิธีการท่ีใช้ใน
การรักษาคนไข้โรคมะเร็งด้วยรังสี ข้อบ่งชี้ของการรักษาโดยใช้รังสี 
ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สารกัมมันตภาพรังสี การ
เลือกใช้การตรวจต่าง ๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
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601405 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 3(2-3-5) 
 (Family and Community Medicine IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 
 เวชปฏิบัติเเบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง   การสัมภาษณ์
เเบบจูงใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเยี่ยมบ้าน  การดูแลผู้ป่วย
ท่ีบ้ าน  การประเมิน คุณ ค่างานวิจั ย ในวารสารวิชาการด้ วย
วิจารณญาณ การคัดกรองเเละการวินิจฉัยภาวะท่ีเป็นปัญหา
สาธารณสุข การใช้ระบาดวิทยา ในการเฝ้าระวังเเละสอบสวนทาง
ระบาดวิทยา ชีวสถิติ อาชีวอนามัยภาคบริการ การส่งเสริมสุขภาพ
ในสถานท่ีท างาน การสร้างศักยภาพของชุมชน การวินิจฉัยชุมชน  
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
การพัฒนาระบบสุขภาพ หลักการบริหาร การประเมินโครงการ 
 
601406 ศัลยศาสตร์ 1 3(2-3-5) 
 (Surgery I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์   และ
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากโรคทางศัลยกรรม     
การตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเสียเลือด จากการอด
อาหาร ตลอดจนให้เข้าใจถึงอาการและอาการแสดงต่างๆ ของโรค
ทางศัลยกรรมท่ีมีผลจากพยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาของโรค 
 
601407 ศัลยศาสตร์ 2 6(3-9-10) 
 (Surgery II) 
วิชาบังคับก่อน : 601406 ศัลยศาสตร์ 1 หรือ เรียนร่วมกัน   
 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป    
การซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยโรค  เน้นการแก้ปัญหา  
การเก็บตัวอย่าง การท าแผล การให้เลือดและสารน้ า ฝึกปฏิบัติการ
ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการผ่าตัด การฆ่าเชื้อ เทคนิคปลอด
เชื้อ การผูกเงื่อน ห้ามเลือด การสอนในห้องผ่าตัดใหญ่ ห้องผ่าตัด
ย่อยและข้างเตียงผู้ป่วย 

601408 สูติศาสตร์ 1 4(2-6-7) 
 (Obstetrics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สตรีระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด ความ
ผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว 
หลักการดูแลสตรีตั้งครรภ์อย่างครบวงจรและเป็นองค์รวมตาม
ครรลองของเวชจริยธรรม การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัว 
 
601409 นรีเวชวิทยา 1 2(1-3-3) 
 (Gynecology I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาวะปกติและภาวะผิดปกติของระบบสืบพันธุ์สตรีในวัย
ต่างๆ ปัญหาทางนรีเวชวิทยาท่ีพบบ่อย การวินิจฉัย แนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลรักษา การวางแผนครอบครัวมะเร็งทางนรีเวชวิทยาท่ีพบ
บ่อย การตรวจวินิจฉัยภาวะปกติ และผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ใน
วัยต่างๆ ภาวะหมดประจ าเดือน การให้ค าแนะน าและบริการ
วางแผนครอบครัว 
 
601410 อายุรศาสตร์ 1 5(3-6-9) 
 (Medicine I)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน เน้นปัญหาเกี่ยวกับโรคและกลุ่ม
อาการทางอายุรศาสตร์ท่ีพบบ่อย ลักษณะทางคลินิก กลไกการเกิดโรค 
การค้นคว้าหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค และหลักการรักษา 
 
601411 อายุรศาสตร์ 2 4(2-6-7) 
 (Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน : 601410 อายุรศาสตร์ 1 หรือ เรียนร่วมกัน 
 ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแก้ปัญหาผู้ป่วย การสื่อสารระหว่างบุคคล คุณธรรมและ
จริยธรรมวิชาชีพ ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการแพทย์คลินิกท่ี
จ าเป็นส าหรับการวินิจฉัยโรคท่ีพบบ่อยทางอายุรศาสตร์ 
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601500 กุมารเวชศาสตร์ 3 3(2-3-5) 
 (Pediatrics III) 
วิชาบังคับก่อน : 601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 และ  
                     601401 กุมารเวชศาสตร์ 2 
 ทักษะทางคลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ การสัมภาษณ์
ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การอ่านและการแปลผล การให้การรักษาอย่างสม
เหตุผล รายงานศึกษาผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียน การวางแผน
จ าหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ 
การท าหัตถการท่ีจ าเป็น การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน   
 
601501 กุมารเวชศาสตร์ 4 3(2-3-5) 
 (Pediatrics IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601500 กุมารเวชศาสตร์ 3 หรือ เรียนร่วมกัน 
 การท างานเป็นทีมร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยกุมารเวช
ศาสตร์ การดูแลรักษา การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ  การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อหรือปรึกษา
ผูเ้ชี่ยวชาญ การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 
 
601502 จักษุวิทยา  3(2-3-5) 
 (Ophthalmology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาคบรรยาย และปฏิบัติโดยครอบคลุมความรู้พื้นฐานทาง
จักษุวิทยา การซักประวัติการตรวจทางจักษุ โรคตาท่ีพบบ่อย โรคตา
ในภาวะฉุกเฉินโรคตา การตรวจวินิจฉัยแยกโรคตา การส่งต่อผู้ป่วย
ตาไปยังจักษุแพทย์ การผ่าตัดเล็กโรคท่ีง่ายและจ าเป็น 
 
601503 นิติเวชศาสตร์ 3(2-3-5) 
 (Forensic Medicine) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์ การประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์  หลักการและวิธีพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางการแพทย์     
การตรวจผู้ป่วยทางนิติเวชศาสตร์การชันสูตรพลิกศพ การตรวจหา
สารพิษในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากศพ การตรวจวัตถุพยานใน
คดีทางเพศและวัตถุพยานอื่นๆ 
 
601504 วิสัญญีวิทยา 4(2-6-7) 
 (Anesthesiology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สภาวะและการเตรียมผู้ป่วยก่อนดมยาสลบ คุณสมบัติของ
ยาสลบ ยาชาเทคนิค วิธีแก้ไขฤทธิ์แทรกซ้อน สรีรวิทยาของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนเลือด  ฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบและยาชา  
การให้การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนในด้านการหายใจและหัวใจหยุด 
 
601505 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 3(2-3-5) 
 (Family and Community Medicine V) 
วิชาบังคับก่อน : 601405 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 
 การบริหารงานสาธารณสุข เทคนิคการให้ความรู้ การ
วิจารณ์วารสารทางวิชาการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานท่ี
โรงพยาบาลชุมชน เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยแบบผสมผสาน การ
บริการสาธารณ สุ ขมู ลฐาน  ระบบการรับส่ งต่อผู้ ป่ วย  การ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ฝึกหัดการสอนบุคลากร
สาธารณสุข 
 
601506 ศัลยศาสตร์ 3 3(1-6-4) 
 (Surgery III) 
วิชาบังคับก่อน : 601406 ศัลยศาสตร์ 2 และ 601407 ศัลยศาสตร์ 2 
 การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป ทฤษฎีของศัลยศาสตร์
หัตถการ ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป ฝึกหัดเทคนิคในการ
ผ่าตัดเข้าช่วยในห้องผ่าตัด และหัตถการทางศัลยกรรมโดยมีอาจารย์
ควบคุม 
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601507 ศัลยศาสตร์ 4 3(2-3-5) 
 (Surgery IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601506 ศัลยศาสตร์ 3 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 การดูแลผู้ป่วยและปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วยใน ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน โดยเน้นศัลยศาสตร์ทรวงอก กุมาร
ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
และประสาทศัลยศาสตร์ 
 
601508 สูติศาสตร์ 2 3(1-6-5) 
 (Obstetrics II) 
วิชาบังคับก่อน : 601408 สูติศาสตร์ 1 
 การสัมภาษณ์ประวัติ  การตรวจร่างกายสตรีตั้งครรภ์     
การตรวจครรภ์  รายงานผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียน การติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของผู้คลอด การเคารพสิทธิของมารดาและ
ทารก  หัตถการทางสูติศาสตร์  การอ่านและแปลผลเงาภาพ  การ
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และญาติ การส่งต่อ
ผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การดูแลทารกแรกเกิด
ทันที การให้ค าแนะน ามารดาภายหลังคลอด การดูแลทารกท่ีบ้าน 
 
601509 นรีเวชวิทยา 2 3(2-3-5) 
 (Gynecology II) 
วิชาบังคับก่อน : 601409 นรีเวชวิทยา 1 
 การดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ์จนสิ้นสุดอายุขัย หลักการ
วินิจฉัย การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ โรคท่ีพบบ่อยและโรคท่ีมีความ
รุนแรงของสตรี การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามครรลองของ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่
ผู้ป่วยและครอบครัว   การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 

601510 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 3(1-6-5) 
 (Otolaryngology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โรคและความผิดปกติทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ฝึก
ทักษะในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การเลือกตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษท่ีเหมาะสม การวินิจฉัยโรค การ
รักษา การส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในภาวะฉุกเฉินและ
ภาวะทั่วไป 
 
601511 ออร์โธปิดิกส์ 1 5(3-6-9) 
 (Orthopedics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โรคและความผิดปกติของออร์โธปิดิกส์ท่ีมีความส าคัญและ
พบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจ
พิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใช้ในการรักษา 
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากโรคหรือหัตถการ 
 
601512 อายุรศาสตร์ 3 6(2-12-10) 
 (Medicine III) 
วิชาบังคับก่อน : 601410 อายุรศาสตร์ 1 และ  
                     601411 อายุรศาสตร์ 2 
 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม การ
วินิจฉัยโรค ทักษะทางคลินิก การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการวางแผนการรักษาโรคและปัญหาท่ีพบบ่อยทาง
อายุรศาสตร์ หัตถการทางคลินิก  คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 
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601500 กุมารเวชศาสตร์ 3 3(2-3-5) 
 (Pediatrics III) 
วิชาบังคับก่อน : 601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 และ  
                     601401 กุมารเวชศาสตร์ 2 
 ทักษะทางคลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ การสัมภาษณ์
ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การอ่านและการแปลผล การให้การรักษาอย่างสม
เหตุผล รายงานศึกษาผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียน การวางแผน
จ าหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ 
การท าหัตถการท่ีจ าเป็น การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน   
 
601501 กุมารเวชศาสตร์ 4 3(2-3-5) 
 (Pediatrics IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601500 กุมารเวชศาสตร์ 3 หรือ เรียนร่วมกัน 
 การท างานเป็นทีมร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยกุมารเวช
ศาสตร์ การดูแลรักษา การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ  การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อหรือปรึกษา
ผูเ้ชี่ยวชาญ การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 
 
601502 จักษุวิทยา  3(2-3-5) 
 (Ophthalmology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาคบรรยาย และปฏิบัติโดยครอบคลุมความรู้พื้นฐานทาง
จักษุวิทยา การซักประวัติการตรวจทางจักษุ โรคตาท่ีพบบ่อย โรคตา
ในภาวะฉุกเฉินโรคตา การตรวจวินิจฉัยแยกโรคตา การส่งต่อผู้ป่วย
ตาไปยังจักษุแพทย์ การผ่าตัดเล็กโรคท่ีง่ายและจ าเป็น 
 
601503 นิติเวชศาสตร์ 3(2-3-5) 
 (Forensic Medicine) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์ การประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์  หลักการและวิธีพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางการแพทย์     
การตรวจผู้ป่วยทางนิติเวชศาสตร์การชันสูตรพลิกศพ การตรวจหา
สารพิษในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากศพ การตรวจวัตถุพยานใน
คดีทางเพศและวัตถุพยานอื่นๆ 
 
601504 วิสัญญีวิทยา 4(2-6-7) 
 (Anesthesiology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 สภาวะและการเตรียมผู้ป่วยก่อนดมยาสลบ คุณสมบัติของ
ยาสลบ ยาชาเทคนิค วิธีแก้ไขฤทธิ์แทรกซ้อน สรีรวิทยาของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนเลือด  ฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบและยาชา  
การให้การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนในด้านการหายใจและหัวใจหยุด 
 
601505 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 3(2-3-5) 
 (Family and Community Medicine V) 
วิชาบังคับก่อน : 601405 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 
 การบริหารงานสาธารณสุข เทคนิคการให้ความรู้ การ
วิจารณ์วารสารทางวิชาการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานท่ี
โรงพยาบาลชุมชน เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยแบบผสมผสาน การ
บริการสาธารณ สุ ขมู ลฐาน  ระบบการรับส่ งต่อผู้ ป่ วย  การ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ฝึกหัดการสอนบุคลากร
สาธารณสุข 
 
601506 ศัลยศาสตร์ 3 3(1-6-4) 
 (Surgery III) 
วิชาบังคับก่อน : 601406 ศัลยศาสตร์ 2 และ 601407 ศัลยศาสตร์ 2 
 การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป ทฤษฎีของศัลยศาสตร์
หัตถการ ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป ฝึกหัดเทคนิคในการ
ผ่าตัดเข้าช่วยในห้องผ่าตัด และหัตถการทางศัลยกรรมโดยมีอาจารย์
ควบคุม 
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601507 ศัลยศาสตร์ 4 3(2-3-5) 
 (Surgery IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601506 ศัลยศาสตร์ 3 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 การดูแลผู้ป่วยและปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วยใน ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน โดยเน้นศัลยศาสตร์ทรวงอก กุมาร
ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
และประสาทศัลยศาสตร์ 
 
601508 สูติศาสตร์ 2 3(1-6-5) 
 (Obstetrics II) 
วิชาบังคับก่อน : 601408 สูติศาสตร์ 1 
 การสัมภาษณ์ประวัติ  การตรวจร่างกายสตรีตั้งครรภ์     
การตรวจครรภ์  รายงานผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียน การติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของผู้คลอด การเคารพสิทธิของมารดาและ
ทารก  หัตถการทางสูติศาสตร์  การอ่านและแปลผลเงาภาพ  การ
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และญาติ การส่งต่อ
ผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การดูแลทารกแรกเกิด
ทันที การให้ค าแนะน ามารดาภายหลังคลอด การดูแลทารกท่ีบ้าน 
 
601509 นรีเวชวิทยา 2 3(2-3-5) 
 (Gynecology II) 
วิชาบังคับก่อน : 601409 นรีเวชวิทยา 1 
 การดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ์จนสิ้นสุดอายุขัย หลักการ
วินิจฉัย การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ โรคท่ีพบบ่อยและโรคท่ีมีความ
รุนแรงของสตรี การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามครรลองของ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่
ผู้ป่วยและครอบครัว   การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 

601510 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 3(1-6-5) 
 (Otolaryngology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โรคและความผิดปกติทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ฝึก
ทักษะในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การเลือกตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษท่ีเหมาะสม การวินิจฉัยโรค การ
รักษา การส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในภาวะฉุกเฉินและ
ภาวะทั่วไป 
 
601511 ออร์โธปิดิกส์ 1 5(3-6-9) 
 (Orthopedics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โรคและความผิดปกติของออร์โธปิดิกส์ท่ีมีความส าคัญและ
พบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจ
พิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใช้ในการรักษา 
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากโรคหรือหัตถการ 
 
601512 อายุรศาสตร์ 3 6(2-12-10) 
 (Medicine III) 
วิชาบังคับก่อน : 601410 อายุรศาสตร์ 1 และ  
                     601411 อายุรศาสตร์ 2 
 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม การ
วินิจฉัยโรค ทักษะทางคลินิก การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการวางแผนการรักษาโรคและปัญหาท่ีพบบ่อยทาง
อายุรศาสตร์ หัตถการทางคลินิก  คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 
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601600 กุมารเวชศาสตร์ 5 3(1-6-4) 
 (Pediatrics V) 
วิชาบังคับก่อน : 601501 กุมารเวชศาสตร์ 4 
 พื้นฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพท้ังปกติและ
ผิดปกติของระบบต่างๆ ตลอดช่วงการเจริญเติบโตของเด็ก ส่งเสริม
การป้องกันสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาด้านร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจแบบองค์รวม วิทยาการระบาดทางพฤติกรรม 
ความเจ็บป่วย ความพิการ การให้บริการสุขภาพตามปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 
 
601601 กุมารเวชศาสตร์ 6 3(1-6-4) 
 (Pediatrics VI) 
วิชาบังคับก่อน : 601600 กุมารเวชศาสตร์ 5 หรือ เรียนร่วมกัน 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโครงสร้าง   และ 
การท างานของร่างกายมนุษย์  ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว  
ปัญหาท่ีพบบ่อยในเด็ก ปฏิบัติงานท่ีหน่วยผู้ป่วยนอกและใน การ
แก้ปัญหาการให้การดูแลผู้ป่วยเด็กในด้านการรักษา ทัศนคติท่ีดีต่อ
การให้การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชน 
 
601602 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6 4(1-9-5) 
 (Family and Community Medicine VI) 
วิชาบังคับก่อน : 601505 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5  
 บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชปฏิบัติเน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง หลักฐานเชิงประจักษ์  วิจัยระบบสาธารณสุข  
ฝึกงานเวชกรรมสังคม การให้บริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์
รวมในโรงพยาบาลท่ัวไป แนวคิดปัจจุบันการแพทย์ทางเลือก 
จริยธรรมทางการแพทย์ การแพทย์ยุคโลกาภิวัตน์ การประกัน
คุณภาพและบทบาทของแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป 
 

601603 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 2(1-3-3) 
 (Rehabilitation Medicine I ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจประเมิน การรักษา การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโดย
หลักการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การตรวจประเมินความพิการ  การ
ตรวจกล้ามเน้ือ และเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า การใช้เครื่องมือทาง
กายภาพ การออกก าลังกายเพื่อการบ าบัดรักษา กายอุปกรณ์เสริม 
กายอุปกรณ์เทียม และอุปกรณ์ช่วยเดิน เวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรคระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ กลุ่มอาการปวด กลุ่มผู้ป่วย
เด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ โรคของระบบหัวใจและปอด  ผู้ป่วยแผลไหม้ 
บาดเจ็บทางการกีฬา   
 
601604 ศัลยศาสตร์ 5 4(1-9-5) 
 (Surgery V) 
วิชาบังคับก่อน : 601507 ศัลยศาสตร์ 4 
 ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป  การด าเนินโรค 
หลักการวินิจฉัยและการรักษาทางศัลยกรรมท่ัวไป และศัลยกรรม
เฉพาะทาง หลักการวิธีการสืบค้นหาสาเหตุของโรคทางศัลยกรรม 
การแปลผลท่ีได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยหัตถการที่พบบ่อย
ทางศัลยกรรมโดยหลักการ วิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติ การดูแล
ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด 
 
601605 ศัลยศาสตร์ 6 4(1-9-5) 
 (Surgery VI)   
วิชาบังคับก่อน : 601604 ศัลยศาสตร์ 5 หรือ เรียนร่วมกัน 
 ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรม การเก็บข้อมูล  และ     
การบันทึกข้อมูลทางคลินิก การประเมินสภาพของผู้ป่วย   การ
วางแผนการสืบค้นข้อมูล การรักษา หัตถการเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วย
ก่อนและหลังผ่าตัด การวินิจฉัยและการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนหลัง
การผ่าตัด 
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601606  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(1-9-5) 
 (Emergency Medicine) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใน
ห้องตรวจฉุกเฉิน การวินิจฉัย การบ าบัดรักษาและท าหัตถการท่ี
จ าเป็น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  และอุบัติเหตุ  จริยศาสตร์  กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง  การปฏิบัติกรณีผู้ป่วยคดี การส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสม การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะฉุกเฉิน   
 
601607 สูติศาสตร์ 3 3(1-6-4) 
 (Obstetrics III) 
วิชาบังคับก่อน : 601508 สูติศาสตร์ 2 
 ฝึกปฏิบัติงานด้านสูติศาสตร์ การตั้งครรภ์ท้ังในภาวะปกติ
และผิดปกติ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ การซักผ่าตัดคลอด การท าหมันหลัง
คลอด  การให้ค าปรึกษาด้านรักษา การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับประวัติ 
การตรวจร่างกาย การตรวจผู้ฝากครรภ์ท้ังปกติและท่ีมีภาวะเสี่ยง 
สูติศาสตร์หัตถการ การเข้าช่วยการวางแผนครอบครัว การส่งต่อ
อย่างปลอดภัย การให้ค าแนะน า การวางแผนครอบครัว  
 
601608 นรีเวชวิทยา 3 3(1-6-4) 
 (Gynecology III) 
วิชาบังคับก่อน : 601509 นรีเวชวิทยา 3 
 การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจทางนรีเวชกรรม  การวินิจฉัย   
ดูแลรักษาผู้ป่วยสตรี หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช การอ่านและแปล
ผลเงาภาพรังสี  รายงานและการบันทึกเวชระเบียน  การให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว สตรีวัยทอง การ
ท างานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน 

601609 ออร์โธปิดิกส์ 2 4(1-9-5) 
 (Orthopedics II) 
วิชาบังคับก่อน : 601551 ออร์โธปิดิกส์ 1 
 ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ การบันทึกเวชระเบียน 
การรักษา หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ การปฏิบัติการใส่เฝือก ท าการ
ดึงกระดูกข้อเคลื่อนให้เข้าท่ี การเข้าช่วยผ่าตัด การเตรียมผู้ป่วยก่อน
ส่งต่อและส่งต่อผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ได้อย่างเหมาะสม 
 
601610 อายุรศาสตร์ 4 4(1-9-5) 
 (Medicine IV) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม   การซักประวัติ      
การตรวจร่างกาย การต้ังสมมติฐาน และวินิจฉัยแยกโรค การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการท่ีจ าเป็น และการแปลผล รวมท้ังการบันทึก
รายงานและติดตามการเปลี่ยนของผู้ป่วยภายใต้ความดูแลของ
อาจารย์ฝึกท าหัตถการทางคลินิกเบื้องต้น 
 
601611 อายุรศาสตร์ 5 4(1-9-5) 
 (Medicine V) 
วิชาบังคับก่อน : 601610 อายุรศาสตร์ 4 หรือ เรียนควบคู่กัน  
 การดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา
โรค หัตถการทางคลินิก และการเขียนรายงานผู้ป่วย การคิดอย่างมี
วิจารญาณ อภิปรายปัญหาผู้ป่วยภายใต้ความดูแลของอาจารย์   
 
609150 การสื่อสารเชิงเทคนิคทางการแพทย์ 3(3-0-6) 
 (Medical Technical Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์จากรากศัพท์ และการใช้ศัพท์ 
เทคนิคทางการแพทย์ ท้ั งไทยและอั งกฤษ  ในการอ่ าน  พู ด 
ติดต่อสื่อสาร และการเขียนบทความทางการแพทย์อย่างมีระบบ 
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601600 กุมารเวชศาสตร์ 5 3(1-6-4) 
 (Pediatrics V) 
วิชาบังคับก่อน : 601501 กุมารเวชศาสตร์ 4 
 พื้นฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพท้ังปกติและ
ผิดปกติของระบบต่างๆ ตลอดช่วงการเจริญเติบโตของเด็ก ส่งเสริม
การป้องกันสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาด้านร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจแบบองค์รวม วิทยาการระบาดทางพฤติกรรม 
ความเจ็บป่วย ความพิการ การให้บ ริการสุขภาพตามปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 
 
601601 กุมารเวชศาสตร์ 6 3(1-6-4) 
 (Pediatrics VI) 
วิชาบังคับก่อน : 601600 กุมารเวชศาสตร์ 5 หรือ เรียนร่วมกัน 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโครงสร้าง   และ 
การท างานของร่างกายมนุษย์  ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว  
ปัญหาท่ีพบบ่อยในเด็ก ปฏิบัติงานท่ีหน่วยผู้ป่วยนอกและใน การ
แก้ปัญหาการให้การดูแลผู้ป่วยเด็กในด้านการรักษา ทัศนคติท่ีดีต่อ
การให้การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชน 
 
601602 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6 4(1-9-5) 
 (Family and Community Medicine VI) 
วิชาบังคับก่อน : 601505 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5  
 บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชปฏิบัติเน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง หลักฐานเชิงประจักษ์  วิจัยระบบสาธารณสุข  
ฝึกงานเวชกรรมสังคม การให้บริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์
รวมในโรงพยาบาลท่ัวไป แนวคิดปัจจุบันการแพทย์ทางเลือก 
จริยธรรมทางการแพทย์ การแพทย์ยุคโลกาภิวัตน์ การประกัน
คุณภาพและบทบาทของแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป 
 

601603 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 2(1-3-3) 
 (Rehabilitation Medicine I ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจประเมิน การรักษา การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโดย
หลักการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การตรวจประเมินความพิการ  การ
ตรวจกล้ามเน้ือ และเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า การใช้เครื่องมือทาง
กายภาพ การออกก าลังกายเพื่อการบ าบัดรักษา กายอุปกรณ์เสริม 
กายอุปกรณ์เทียม และอุปกรณ์ช่วยเดิน เวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรคระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ กลุ่มอาการปวด กลุ่มผู้ป่วย
เด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ โรคของระบบหัวใจและปอด  ผู้ป่วยแผลไหม้ 
บาดเจ็บทางการกีฬา   
 
601604 ศัลยศาสตร์ 5 4(1-9-5) 
 (Surgery V) 
วิชาบังคับก่อน : 601507 ศัลยศาสตร์ 4 
 ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป  การด าเนินโรค 
หลักการวินิจฉัยและการรักษาทางศัลยกรรมท่ัวไป และศัลยกรรม
เฉพาะทาง หลักการวิธีการสืบค้นหาสาเหตุของโรคทางศัลยกรรม 
การแปลผลท่ีได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยหัตถการที่พบบ่อย
ทางศัลยกรรมโดยหลักการ วิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติ การดูแล
ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด 
 
601605 ศัลยศาสตร์ 6 4(1-9-5) 
 (Surgery VI)   
วิชาบังคับก่อน : 601604 ศัลยศาสตร์ 5 หรือ เรียนร่วมกัน 
 ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรม การเก็บข้อมูล  และ     
การบันทึกข้อมูลทางคลินิก การประเมินสภาพของผู้ป่วย   การ
วางแผนการสืบค้นข้อมูล การรักษา หัตถการเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วย
ก่อนและหลังผ่าตัด การวินิจฉัยและการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนหลัง
การผ่าตัด 
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601606  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(1-9-5) 
 (Emergency Medicine) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใน
ห้องตรวจฉุกเฉิน การวินิจฉัย การบ าบัดรักษาและท าหัตถการท่ี
จ าเป็น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  และอุบัติเหตุ  จริยศาสตร์  กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง  การปฏิบัติกรณีผู้ป่วยคดี การส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง
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601607 สูติศาสตร์ 3 3(1-6-4) 
 (Obstetrics III) 
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601609 ออร์โธปิดิกส์ 2 4(1-9-5) 
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601610 อายุรศาสตร์ 4 4(1-9-5) 
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 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม   การซักประวัติ      
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 (Medicine V) 
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โรค หัตถการทางคลินิก และการเขียนรายงานผู้ป่วย การคิดอย่างมี
วิจารญาณ อภิปรายปัญหาผู้ป่วยภายใต้ความดูแลของอาจารย์   
 
609150 การสื่อสารเชิงเทคนิคทางการแพทย์ 3(3-0-6) 
 (Medical Technical Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์จากรากศัพท์ และการใช้ศัพท์ 
เทคนิคทางการแพทย์ ท้ั งไทยและอั งกฤษ  ในการอ่ าน  พู ด 
ติดต่อสื่อสาร และการเขียนบทความทางการแพทย์อย่างมีระบบ 
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609252 สร้างเสริมสุขภาพแบบมีจังหวะ 2(1-3-3) 
 (Rhythm for Health Promotion) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การลด
น้ าหนักอย่างได้ผล การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
615451 ประสบการณ์ทางคลินิก 1 4(0-12-6) 
 (Clinical Experience I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาทางคลินิกในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขา
ท่ีเกี่ยวข้องในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
615652 ประสบการณ์ทางคลินิก 2 4(0-12-6) 
 (Clinical Experience II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติการทางคลินิกในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

กลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร

โทรศัพท : 0-4422-3510,3519  
โทรสาร : 0-4422-3506 
http://nursing.sut.ac.th/

โทรศัพท : 0-4422-3510,3519  

สำนักวิชาพยาบาลศาสตรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Nursing Science Program 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย   ชื่อเต็ม   :    พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
        ชื่อย่อ    :    พย.บ. 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :    Bachelor of Nursing Science 
      ชื่อย่อ    :    B.N.S. 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล โดยต้องท าการสอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายหลังส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้องยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการให้การพยาบาลโดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค                 
การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคองแก่บุคคลทุกช่วงวัย ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม   
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

เป็นการศึกษาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การบริหารการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล โดยการบูรณาการความรู้ทางด้าน
การศึกษาท่ัวไป และพื้นฐานวิชาชีพในการศึกษาวิชาการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
สถานบริการด้านสุขภาพ และในชุมชน 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  มีคุณสมบัติและเกณฑ์การเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า               180    หน่วยกิต  
 โครงสร้างหลักสูตร  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย          38 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป          15  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษา            15  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก            8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย                  134 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   36  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพ                       98  หน่วยกิต 

ภาคทฤษฎี            53 หน่วยกิต 
ภาคปฏิบัติ             45 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือก                       8 หน่วยกิต 

ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร  4  ปี 
 
แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 
 ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานบริการด้าน
สุขภาพของรัฐหรือเอกชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และประคับประคองสุขภาพ แก่บุคคลทุกช่วงวัย 
 
แหล่งงาน 

- ปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐ ข้าราชการ ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของรัฐ 
- ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของเอกชน  
- สมัครงานเป็นพยาบาลในต่างประเทศ 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต หรือศึกษาต่อเฉพาะทางการพยาบาล แต่ละสาขา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ดังน้ี 

1. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
2. การพยาบาลกุมารเวช 
3. การพยาบาลมารดา ทารก  
4. การพยาบาลครอบครัว 
5. การพยาบาลอนามัยชุมชน 
6. การบริหารการพยาบาล 
7. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์  0-4422-3510, 3519   โทรสาร  0-4422-3506  
Website : http://www.sut.ac.th/in 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า               180    หน่วยกิต  
 โครงสร้างหลักสูตร  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย          38 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป          15  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษา            15  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก            8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย                  134 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   36  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพ                       98  หน่วยกิต 

ภาคทฤษฎี            53 หน่วยกิต 
ภาคปฏิบัติ             45 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือก                       8 หน่วยกิต 

ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร  4  ปี 
 
แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 
 ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานบริการด้าน
สุขภาพของรัฐหรือเอกชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และประคับประคองสุขภาพ แก่บุคคลทุกช่วงวัย 
 
แหล่งงาน 

- ปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐ ข้าราชการ ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของรัฐ 
- ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของเอกชน  
- สมัครงานเป็นพยาบาลในต่างประเทศ 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต หรือศึกษาต่อเฉพาะทางการพยาบาล แต่ละสาขา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ดังน้ี 

1. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
2. การพยาบาลกุมารเวช 
3. การพยาบาลมารดา ทารก  
4. การพยาบาลครอบครัว 
5. การพยาบาลอนามัยชุมชน 
6. การบริหารการพยาบาล 
7. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์  0-4422-3510, 3519   โทรสาร  0-4422-3506  
Website : http://www.sut.ac.th/in 
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แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1   หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3  หน่วยกิต 

102107 เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
102108 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์  
           สขุภาพ 
104175 หลักชีววิทยา                      
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้  
202201 ทักษะชีวิต 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      
xxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

2 
1 
 
3 
1 
2 
1  
3 
3 

    2 

108101 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา 
            ทางการแพทย์ 
108102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ 
           ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ 
110101 กายวิภาคศาสตร์         
110102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์                
111101 สรีรวิทยา      
111102 ปฏิบัติการสรีรวิทยา    
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
xxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

4 
 
1 
 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1  

105105 ฟิสิกส์                          
105195 ปฏิบัติการฟิสิกส์   
202203 มนุษย์กับสังคมและ   
           สิ่งแวดล้อม 
109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก                    
109206 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ  
           พัฒนา 
712101 สารสนเทศทางการพยาบาล 
xxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

2 
1  
3 
 
3 
1 
3 
3 
 
2 
2 
2 
 

  รวม 18 รวม 19 รวม 22 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1   หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3  หน่วยกิต 

113201 เภสัชวิทยา                                     
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง    
           วิชาการ     
606208 พยาธิสรีรวิทยา                            
716201 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 
711202 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทาง      
            การพยาบาล      
716212 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

4 
3 
 
3 
2 
3  
 
2 
2 

711203 การพยาบาลพื้นฐาน                 
712204 การประเมินภาวะสุขภาพ 
712205 การพยาบาลผู้สูงอายุ  
712206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
713207 การพยาบาลสุขภาพจิต 
           และจิตเวช 1 
715210 การพยาบาลมารดาและทารก 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
 

3 
3 
2  
3 

  2 
  

2 
2 

713208 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 
           จิตเวช 2 
712209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
711211 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
712212 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ 
            ผู้สูงอายุ 1 
715303 การพยาบาลมารดา-ทารก 
           และการผดุงครรภ์ 

2 
 
3 
3 
3 
 

  3 
 

 
รวม 19 รวม 17 รวม 14 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต  ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต  ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
712306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ    
           ผู้สูงอาย ุ2 
713307 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต 
           และจิตเวช 
715308 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 
 
  
  

5 
 
4 
 
2  

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
714301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
714302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
715304 การพยาบาลมารดา-ทารก 
           ที่มีภาวะเสี่ยงสูง 
711305 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพฯ 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

  3 
  1 
  3 
  3 
 

  3 
  1 
  2 

714309 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
715310 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก   
            และการผดุงครรภ์ 
715311 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก 
           ที่มีภาวะเสี่ยงสูง 

4  
   4 

 
3 
  

รวม 11 รวม   16 รวม 11 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

213305 ภาษาอังกฤษ เพื่อการท างาน 
712401 การพยาบาลฉุกเฉิน 
716402 การพยาบาลอนามัยชุมชน 
716403 การรักษาโรคเบื้องต้น 
715404 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 
711405 ภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาล         
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

 3  
 1 
 3 
 2 
 3 
 2 
 2 
 1 

716407 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย   
           ชุมชน   
716408 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 
711409 ปฏิบัติการจัดการทางการ 
           พยาบาล 
 

   6 
 

  3 
  2 
 

     

716406 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพ 
           การพยาบาล 
712410 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน 
716411 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล 
  
  

2 
 
2 
4 

  
  

  
 

รวม   17 รวม   11 รวม 8 
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แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1   หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3  หน่วยกิต 

102107 เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
102108 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์  
           สุขภาพ 
104175 หลักชีววิทยา                      
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้  
202201 ทักษะชีวิต 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      
xxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

2 
1 
 
3 
1 
2 
1  
3 
3 

    2 

108101 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา 
            ทางการแพทย์ 
108102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ 
           ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ 
110101 กายวิภาคศาสตร์         
110102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์                
111101 สรีรวิทยา      
111102 ปฏิบัติการสรีรวิทยา    
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
xxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

4 
 
1 
 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1  

105105 ฟิสิกส์                          
105195 ปฏิบัติการฟิสิกส์   
202203 มนุษย์กับสังคมและ   
           สิ่งแวดล้อม 
109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก                    
109206 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ  
           พัฒนา 
712101 สารสนเทศทางการพยาบาล 
xxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

2 
1  
3 
 
3 
1 
3 
3 
 
2 
2 
2 
 

  รวม 18 รวม 19 รวม 22 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1   หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3  หน่วยกิต 

113201 เภสัชวิทยา                                     
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง    
           วิชาการ     
606208 พยาธิสรีรวิทยา                            
716201 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 
711202 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทาง      
            การพยาบาล      
716212 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

4 
3 
 
3 
2 
3  
 
2 
2 

711203 การพยาบาลพื้นฐาน                 
712204 การประเมินภาวะสุขภาพ 
712205 การพยาบาลผู้สูงอายุ  
712206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
713207 การพยาบาลสุขภาพจิต 
           และจิตเวช 1 
715210 การพยาบาลมารดาและทารก 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
 

3 
3 
2  
3 

  2 
  

2 
2 

713208 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 
           จิตเวช 2 
712209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
711211 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
712212 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ 
            ผู้สูงอายุ 1 
715303 การพยาบาลมารดา-ทารก 
           และการผดุงครรภ์ 

2 
 
3 
3 
3 
 

  3 
 

 
รวม 19 รวม 17 รวม 14 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  หนว่ยกิต  ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต  ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
712306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ    
           ผู้สูงอาย ุ2 
713307 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต 
           และจิตเวช 
715308 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 
 
  
  

5 
 
4 
 
2  

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
714301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
714302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
715304 การพยาบาลมารดา-ทารก 
           ที่มีภาวะเสี่ยงสูง 
711305 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพฯ 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

  3 
  1 
  3 
  3 
 

  3 
  1 
  2 

714309 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
715310 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก   
            และการผดุงครรภ์ 
715311 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก 
           ที่มีภาวะเสี่ยงสูง 

4  
   4 

 
3 
  

รวม 11 รวม   16 รวม 11 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

213305 ภาษาอังกฤษ เพื่อการท างาน 
712401 การพยาบาลฉุกเฉิน 
716402 การพยาบาลอนามัยชุมชน 
716403 การรักษาโรคเบื้องต้น 
715404 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 
711405 ภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาล         
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

 3  
 1 
 3 
 2 
 3 
 2 
 2 
 1 

716407 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย   
           ชุมชน   
716408 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 
711409 ปฏิบัติการจัดการทางการ 
           พยาบาล 
 

   6 
 

  3 
  2 
 

     

716406 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพ 
           การพยาบาล 
712410 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน 
716411 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล 
  
  

2 
 
2 
4 

  
  

  
 

รวม   17 รวม   11 รวม 8 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
712101 สารสนเทศทางการพยาบาล  2(2-0-4) 
             (Nursing Informatics) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ
พยาบาล ประเด็นทางกฎหมาย และจริยธรรม  ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การ
สืบค้นจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย การวิเคราะห์ เลือกใช้ และการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
มีคุณค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
   
716201  การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 2(2-0-4) 
  (Health Promotion and Protection) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 สถานการณ์ ปัญหาและแนวโน้มสุขภาพของโลก ประเทศ
ไทย และภูมิภาค แนวคิดและหลักการสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 
ปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมและ
ปกป้องสุขภาพทุกช่วงวัย การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ประยุกต์เทคโนโลยีและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างเสริมปกป้องสุขภาพ ให้กับกลุ่ม
บุคคลและชุมชน 
 
711202  แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 3(3-0-6) 
 (Basic Concepts in Nursing Science) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ระบบบริการสุขภาพ บทบาทของทีมสุขภาพ วิวัฒนาการ
ทางการพยาบาล ขอบเขต และความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ 
ในการปฏิบัติการพยาบาล แนวคิดหลัก ทฤษฎีทางการพยาบาลและ
การประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย  

711203  การพยาบาลพื้นฐาน  3(2-3-4) 
  (Fundamental of Nursing) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด หลักการ และทักษะการพยาบาลพื้นฐานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการการดูแล สุขอนามัยส่วนบุคคล การป้องกัน
การติดเชื้อ และความปลอดภัยของผู้รับบริการท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคม การใช้กระบวนการพยาบาล และฝึกทักษะการพยาบาล
พื้นฐานในห้องปฏิบัติการภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   
712204   การประเมินภาวะสุขภาพ  3(2-3-4) 
  (Health Assessment) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคคลทุกช่วงวัย ท้ังด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ การซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์และแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ และการประเมินภาวะสุขภาพ
ของบุคคลทุกช่วงวัยเพื่อการตัดสินทางคลินิกท่ีมีประสิทธิภาพ การ
วินิจฉัยภาวะสุขภาพและวางแผนการพยาบาล รวมท้ังการปฏิบัติการ
ประเมินภาวะสุขภาพในห้องทดลอง 
   
712205   การพยาบาลผู้สูงอายุ  2(2-0-4)  
  (Geriatric Nursing) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ นโยบาย กฎหมาย 
ระดับชาติ ท่ี เกี่ ยวข้องกับผู้สู งอายุ  ทฤษฎี  ความสูงอายุ  การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในวัยสูงอายุ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
กระบวนการสูงอายุ การพยาบาลโดยยึดความสามารถในการท า
หน้าท่ีของผุ้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ชะลอความเส่ือม ในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพาผู้อื่น การฟื้นฟูสภาพ 
และการพยาบาลในระยะสุดท้ายของชีวิต  
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712206   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1  3(3-0-6)  
  (Adult Nursing I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดและหลักในการพยาบาลแบบองค์รวม การใช้
กระบวนการพยาบาล บุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพท้ังในระยะ
เฉียบพลัน และวิกฤต การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อผลลัพธ์ ทางการพยาบาลท่ีดี ในการพยาบาลผู้ป่วยท่ี
มีความผิดปกติของการย่อย การดูดซึมอาหารและน้ า และการ
ขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุมและการเจริญพันธุ์ 
รวมท้ังการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด  
 
713207   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4)  
  (Mental Health and Psychiatric Nursing I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช ลักษณะและขอบเขตของงานสุขภาพจิต และบทบาทของ
พยาบาลจิตเวช  เครื่องมือในการบ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช การ
ส่งเสริมและปกป้องสุขภาพจิตของบุคคลและครอบครัว สุขภาพจิต
และการปรับตัว แนวทางและนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต  
   
713208   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2(2-0-4) 
  (Mental Health and Psychiatric Nursing II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดและหลักการในการประเมินสภาพจิต การจ าแนก
โรคทางจิตเวชและอาการวิทยาทางจิตเวช การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาทางจิตสังคม จิตวิญญาณ และปัญหาทางจิตเวชด้านต่างๆ 
ภาวะจิตเวชเด็ก บทบาทของพยาบาลในการเพื่อการบ าบัดทางจิต
เวช รายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว ท้ังในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต 

ฉุกเฉิน และเรื้อรัง จิตเวชชุมชนและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชท่ีบ้าน 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวช ประเด็นและแนวโน้ม
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
   
712209   การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  3(3-0-6)  
  (Adult Nursing II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดหลักในการพยาบาลแบบองค์รวม การใช้
กระบวนการพยาบาล บุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพ  ท้ังในระยะ
เฉียบพลัน และวิกฤต การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลท่ีดี ในการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมี
ความผิดปกติของการรับความรู้สึก การผันแปรออกซิเจน และการ
ระบายอากาศ การเคลื่อนไหวและการประสานงานของกล้ามเน้ือ
และประสาท  
   
715210  การพยาบาลมารดาและทารก   2(2-0-4)  
  (Maternal and Newborn Nursing) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 บทบาท สมรรถนะของผดุงครรภ์ตามกฎหมายและ
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก แนวคิดทฤษฎี และสถิติชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับมารดา-ทารก นโยบายระบบสุขภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ภาวะสุขภาพ ประเด็นแนวโน้มการพยาบาลมารดาและทารก 
อนามัยเจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัว พัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจิต
สังคมและการดูแลในระยะตั้งครรภ์ โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล ท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินและการพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
712101 สารสนเทศทางการพยาบาล  2(2-0-4) 
             (Nursing Informatics) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ
พยาบาล ประเด็นทางกฎหมาย และจริยธรรม  ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การ
สืบค้นจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย การวิเคราะห์ เลือกใช้ และการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
มีคุณค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
   
716201  การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 2(2-0-4) 
  (Health Promotion and Protection) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 สถานการณ์ ปัญหาและแนวโน้มสุขภาพของโลก ประเทศ
ไทย และภูมิภาค แนวคิดและหลักการสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 
ปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมและ
ปกป้องสุขภาพทุกช่วงวัย การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและลดความเส่ียงด้านสุขภาพ ประยุกต์เทคโนโลยีและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างเสริมปกป้องสุขภาพ ให้กับกลุ่ม
บุคคลและชุมชน 
 
711202  แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 3(3-0-6) 
 (Basic Concepts in Nursing Science) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ระบบบริการสุขภาพ บทบาทของทีมสุขภาพ วิวัฒนาการ
ทางการพยาบาล ขอบเขต และความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ 
ในการปฏิบัติการพยาบาล แนวคิดหลัก ทฤษฎีทางการพยาบาลและ
การประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย  

711203  การพยาบาลพื้นฐาน  3(2-3-4) 
  (Fundamental of Nursing) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด หลักการ และทักษะการพยาบาลพื้นฐานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการการดูแล สุขอนามัยส่วนบุคคล การป้องกัน
การติดเชื้อ และความปลอดภัยของผู้รับบริการท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคม การใช้กระบวนการพยาบาล และฝึกทักษะการพยาบาล
พื้นฐานในห้องปฏิบัติการภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   
712204   การประเมินภาวะสุขภาพ  3(2-3-4) 
  (Health Assessment) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคคลทุกช่วงวัย ท้ังด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ การซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์และแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ และการประเมินภาวะสุขภาพ
ของบุคคลทุกช่วงวัยเพื่อการตัดสินทางคลินิกท่ีมีประสิทธิภาพ การ
วินิจฉัยภาวะสุขภาพและวางแผนการพยาบาล รวมท้ังการปฏิบัติการ
ประเมินภาวะสุขภาพในห้องทดลอง 
   
712205   การพยาบาลผู้สูงอายุ  2(2-0-4)  
  (Geriatric Nursing) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ นโยบาย กฎหมาย 
ระดับชาติ ท่ี เกี่ ยวข้องกับผู้สู งอายุ  ทฤษฎี  ความสูงอายุ  การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในวัยสูงอายุ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
กระบวนการสูงอายุ การพยาบาลโดยยึดความสามารถในการท า
หน้าท่ีของผุ้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ชะลอความเสื่อม ในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพาผู้อื่น การฟื้นฟูสภาพ 
และการพยาบาลในระยะสุดท้ายของชีวิต  
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712206   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1  3(3-0-6)  
  (Adult Nursing I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดและหลักในการพยาบาลแบบองค์รวม การใช้
กระบวนการพยาบาล บุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพท้ังในระยะ
เฉียบพลัน และวิกฤต การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อผลลัพธ์ ทางการพยาบาลท่ีดี ในการพยาบาลผู้ป่วยท่ี
มีความผิดปกติของการย่อย การดูดซึมอาหารและน้ า และการ
ขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุมและการเจริญพันธุ์ 
รวมท้ังการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด  
 
713207   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4)  
  (Mental Health and Psychiatric Nursing I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช ลักษณะและขอบเขตของงานสุขภาพจิต และบทบาทของ
พยาบาลจิตเวช  เครื่องมือในการบ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช การ
ส่งเสริมและปกป้องสุขภาพจิตของบุคคลและครอบครัว สุขภาพจิต
และการปรับตัว แนวทางและนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต  
   
713208   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2(2-0-4) 
  (Mental Health and Psychiatric Nursing II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดและหลักการในการประเมินสภาพจิต การจ าแนก
โรคทางจิตเวชและอาการวิทยาทางจิตเวช การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาทางจิตสังคม จิตวิญญาณ และปัญหาทางจิตเวชด้านต่างๆ 
ภาวะจิตเวชเด็ก บทบาทของพยาบาลในการเพ่ือการบ าบัดทางจิต
เวช รายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว ท้ังในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต 

ฉุกเฉิน และเรื้อรัง จิตเวชชุมชนและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชท่ีบ้าน 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวช ประเด็นและแนวโน้ม
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
   
712209   การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  3(3-0-6)  
  (Adult Nursing II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดหลักในการพยาบาลแบบองค์รวม การใช้
กระบวนการพยาบาล บุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพ  ท้ังในระยะ
เฉียบพลัน และวิกฤต การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลท่ีดี ในการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมี
ความผิดปกติของการรับความรู้สึก การผันแปรออกซิเจน และการ
ระบายอากาศ การเคล่ือนไหวและการประสานงานของกล้ามเน้ือ
และประสาท  
   
715210  การพยาบาลมารดาและทารก   2(2-0-4)  
  (Maternal and Newborn Nursing) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 บทบาท สมรรถนะของผดุงครรภ์ตามกฎหมายและ
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก แนวคิดทฤษฎี และสถิติชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับมารดา-ทารก นโยบายระบบสุขภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ภาวะสุขภาพ ประเด็นแนวโน้มการพยาบาลมารดาและทารก 
อนามัยเจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัว พัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจิต
สังคมและการดูแลในระยะตั้งครรภ์ โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล ท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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714301  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1  1(1-0-2)  
  (Pediatric and Adolescent Nursing I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด ทฤษฎี การดูแลสุขภาพเด็กดีแบบองค์รวม ตั้งแต่
แรกเกิดถึงวัยรุ่น การส่งเสริม การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการ การสร้างเสริมภูมิ คุ้มกันโรค โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ความ
ไวเชิงวัฒนธรรม การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์
ทางการพยาบาล  
   
714302  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  3(3-0-6) 
  (Pediatric and Adolescent Nursing II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลในการดูแลสุขภาพ
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นท่ีเจ็บป่วยในระยะวิกฤต เฉียบพลัน และ
เรื้อรัง การพยาบาลเด็กอย่างเป็นองค์รวมโดยเน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง ค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 
   
715303  การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 3(2-3-4) 
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การ
พยาบาลสรีรจิตสังคมระยะคลอดและหลังคลอด การพยาบาลระยะ
ท่ี 1, 2, 3 และ 4 ของผู้คลอด การท าคลอดปกติ การใช้ยาทางสูติ
ศาสตร์ระยะคลอด การพยาบาลมารดาหลังคลอดท้ังปกติและมี
ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ การ
พยาบาลทารกแรกเกิดทันทีและการพยาบาลทารกแรกเกิด
ประจ าวัน  รวมท้ังฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาในระยะคลอดและ

หลังคลอดในห้องปฏิบัติการ สอนสาธิตและฝึกปฏิบัติการย้อนกลับ
เกี่ยวกับหลักและเทคนิคการพยาบาลในระยะคลอดและหลังคลอด 
โดยบูรณาการเทคโนโลยีทางการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
    
715304  การพยาบาลมารดา-ทารกท่ีมีภาวะเสี่ยงสูง   3(3-0-6) 
  (Maternal and Newborn Nursing with High Risk) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการพยาบาลมารดาทารกท่ีมี
ภาวะเส่ียง การพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะเส่ียงและมีภาวะเลือดออกใน
ระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเน่ืองจากการ
ตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรี ท่ีมีโรคร่วม โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ 
ร่วมกับการตั้งครรภ์ การพยาบาลผู้คลอดท่ีมีความผิดปกติเกี่ยวกับ
ปัจจัย การคลอด การพยาบาลผู้คลอดท่ีท าสูติศาสตร์หัตถการ การ
พยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด และหลังคลอด 
การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    
715305 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6) 
  (Ethics and Laws in Nursing Profession) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
      หลักการและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ สิทธิมนุษยชน สิทธิ
ผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ประเด็น
ปัญหาทางสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการ
ปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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716212  ชีวสถิติและระบาดวิทยาส าหรับพยาบาล  2(2-0-4) 
  (Biostatistics and Epidemiology for Nurses) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดวิทยาการระบาด หลักการป้องกันโรค ธรรมชาติ
การเกิดโรคและการกระจายโรคติดเชื้อ  และโรคไร้เชื้อ การศึกษา
ทางวิทยาการระบาด ดัชนีชี้วัดภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง การคัด
กรองโรค การสอบสวนและการเฝ้าระวังโรค วิทยาการระบาดของ
โรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
   
712401  การพยาบาลฉุกเฉิน   1(1-0-2) 
  (Emergency nursing) 
วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี  
 การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และอุบัติภัยหมู่ การคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยเหลือเบื้องต้นในท่ีเกิดเหตุและห้องฉุกเฉิน การ
ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานของบุคลากรทางการแพทย์  การติดต่อ
ประสานงาน การเคลื่อนย้าย  การส่งต่อเพื่อการรักษา และการดูแล
จิตสังคมของผู้ประสบภัย ญาติ และผู้ให้บริการ  
   
716402  การพยาบาลอนามัยชุมชน   3(3-0-6)  
  (Community Health Nursing)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 การสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน แนวคิด
และหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพ การให้การ
พยาบาลครอบครัว อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัย
โรงเรียน และชุมชนในลักษณะต่างๆ กลวิธีและนวัตกรรมสาธารณสุข 
การใช้กระบวนการพยาบาล นวัตกรรม และภูมิปัญญาในการพัฒนา
สุขภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชน
ในการสร้างเสริม ปกป้อง ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
716403   การรักษาโรคเบื้องต้น  2(2-0-4) 

   (Primary Medical Care) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดการรักษาโรคเบื้องต้น การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรคแยกโรค การ
จ าแนกความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การรักษาโรคเบ้ืองต้น 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การส่งต่อและการให้ค าปรึกษา การบันทึก 
และติดตามผลการรักษา ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
715404  การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 3(2-3-4) 
  (Nursing Research and Innovation) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด และหลักการกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ การเชื่อมโยงกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปสู่กระบวนการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
วิชาชีพการพยาบาล ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรม
ด้านการวิจัย มีส่วนร่วมในการท าโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพบริการในคลินิกหรือชุมชน  
 
711405  ภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
 (Leadership and Nursing Management) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดการจัดการพยาบาลเพื่อคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ การพัฒนาคุณภาพงานบริการ  ภาวะผู้น า  
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ การติดต่อสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับทีม
สุขภาพ การน าทีม การจัดการความขัดแย้ง การสร้างพลัง และการ
ตัดสินใจทางการพยาบาล  
  
 
716406  ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 



736 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

714301  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1  1(1-0-2)  
  (Pediatric and Adolescent Nursing I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด ทฤษฎี การดูแลสุขภาพเด็กดีแบบองค์รวม ตั้งแต่
แรกเกิดถึงวัยรุ่น การส่งเสริม การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการ การสร้างเสริมภูมิ คุ้มกันโรค โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ความ
ไวเชิงวัฒนธรรม การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์
ทางการพยาบาล  
   
714302  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  3(3-0-6) 
  (Pediatric and Adolescent Nursing II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลในการดูแลสุขภาพ
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นท่ีเจ็บป่วยในระยะวิกฤต เฉียบพลัน และ
เรื้อรัง การพยาบาลเด็กอย่างเป็นองค์รวมโดยเน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง ค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 
   
715303  การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 3(2-3-4) 
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การ
พยาบาลสรีรจิตสังคมระยะคลอดและหลังคลอด การพยาบาลระยะ
ท่ี 1, 2, 3 และ 4 ของผู้คลอด การท าคลอดปกติ การใช้ยาทางสูติ
ศาสตร์ระยะคลอด การพยาบาลมารดาหลังคลอดท้ังปกติและมี
ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ การ
พยาบาลทารกแรกเกิดทันทีและการพยาบาลทารกแรกเกิด
ประจ าวัน  รวมท้ังฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาในระยะคลอดและ

หลังคลอดในห้องปฏิบัติการ สอนสาธิตและฝึกปฏิบัติการย้อนกลับ
เกี่ยวกับหลักและเทคนิคการพยาบาลในระยะคลอดและหลังคลอด 
โดยบูรณาการเทคโนโลยีทางการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
    
715304  การพยาบาลมารดา-ทารกท่ีมีภาวะเสี่ยงสูง   3(3-0-6) 
  (Maternal and Newborn Nursing with High Risk) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการพยาบาลมารดาทารกท่ีมี
ภาวะเสี่ยง การพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยงและมีภาวะเลือดออกใน
ระยะต้ังครรภ์ การพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเน่ืองจากการ
ตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรี ท่ีมีโรคร่วม โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ 
ร่วมกับการตั้งครรภ์ การพยาบาลผู้คลอดท่ีมีความผิดปกติเกี่ยวกับ
ปัจจัย การคลอด การพยาบาลผู้คลอดท่ีท าสูติศาสตร์หัตถการ การ
พยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด และหลังคลอด 
การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    
715305 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6) 
  (Ethics and Laws in Nursing Profession) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
      หลักการและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ สิทธิมนุษยชน สิทธิ
ผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ประเด็น
ปัญหาทางสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการ
ปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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716212  ชีวสถิติและระบาดวิทยาส าหรับพยาบาล  2(2-0-4) 
  (Biostatistics and Epidemiology for Nurses) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดวิทยาการระบาด หลักการป้องกันโรค ธรรมชาติ
การเกิดโรคและการกระจายโรคติดเชื้อ  และโรคไร้เชื้อ การศึกษา
ทางวิทยาการระบาด ดัชนีชี้วัดภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง การคัด
กรองโรค การสอบสวนและการเฝ้าระวังโรค วิทยาการระบาดของ
โรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
   
712401  การพยาบาลฉุกเฉิน   1(1-0-2) 
  (Emergency nursing) 
วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี  
 การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และอุบัติภัยหมู่ การคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยเหลือเบื้องต้นในท่ีเกิดเหตุและห้องฉุกเฉิน การ
ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานของบุคลากรทางการแพทย์  การติดต่อ
ประสานงาน การเคลื่อนย้าย  การส่งต่อเพื่อการรักษา และการดูแล
จิตสังคมของผู้ประสบภัย ญาติ และผู้ให้บริการ  
   
716402  การพยาบาลอนามัยชุมชน   3(3-0-6)  
  (Community Health Nursing)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 การสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน แนวคิด
และหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพ การให้การ
พยาบาลครอบครัว อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัย
โรงเรียน และชุมชนในลักษณะต่างๆ กลวิธีและนวัตกรรมสาธารณสุข 
การใช้กระบวนการพยาบาล นวัตกรรม และภูมิปัญญาในการพัฒนา
สุขภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชน
ในการสร้างเสริม ปกป้อง ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
716403   การรักษาโรคเบื้องต้น  2(2-0-4) 

   (Primary Medical Care) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดการรักษาโรคเบื้องต้น การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรคแยกโรค การ
จ าแนกความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การรักษาโรคเบื้องต้น 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การส่งต่อและการให้ค าปรึกษา การบันทึก 
และติดตามผลการรักษา ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
715404  การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 3(2-3-4) 
  (Nursing Research and Innovation) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิด และหลักการกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ การเชื่อมโยงกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปสู่กระบวนการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
วิชาชีพการพยาบาล ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรม
ด้านการวิจัย มีส่วนร่วมในการท าโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพบริการในคลินิกหรือชุมชน  
 
711405  ภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
 (Leadership and Nursing Management) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 แนวคิดการจัดการพยาบาลเพื่อคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ การพัฒนาคุณภาพงานบริการ  ภาวะผู้น า  
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ การติดต่อสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับทีม
สุขภาพ การน าทีม การจัดการความขัดแย้ง การสร้างพลัง และการ
ตัดสินใจทางการพยาบาล  
  
 
716406  ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 
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  (Trends and Issue of Nursing Profession) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ท่ีมีต่อ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แนวโน้มของสุขภาพ
ระดับชาติและระดับโลก บทบาทวิชาชีพการพยาบาลโดยค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิต
บริการและการบูรณาการเทคโนโลยีทางการพยาบาล 
   
711211  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  3(0-9-0) 
  (Fundamental of Nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล การตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของบุคคล การป้องกันการติดเชื้อ  ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย พยาบาล และสิ่ งแวดล้อม ประยุกต์ ใช้
กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์  ในการปฏิบัติการ
พยาบาลภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการ และตระหนัก
ถึงสิทธิของผู้ป่วย  
 
712212   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(0-9-0) 
  (Adult and Geriatric Nursing Practicum I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม การใช้กระบวนการ
พยาบาล การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทัน
เหตุการณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ  จิตบริการ และความไว
เชิงวัฒนธรรมภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลท่ีมี
คุณค่า การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัย และผลลัพธ์
ทางการพยาบาลท่ีดีในบุคคล วัยผู้ใหญ่และผู้สู งอายุท้ังในระยะ
เฉียบพลัน และวิกฤต ท่ีมีความผิดปกติของระบบ การย่อย การดูด

ซึมอาหารและน้ า  การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ
การควบคุมและการเจริญพันธุ์  
   
712306  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    5(0-15-0) 
  (Adult and Geriatric Nursing Practicum II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ใช้กระบวนการ
พยาบาล การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทัน
เหตุการณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ  จิตบริการ และความไว
เชิงวัฒนธรรมภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลท่ีมี
คุณค่า การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์
ทางการพยาบาลท่ีดีในบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท้ังในระยะ
เฉียบพลัน และวิกฤตท่ีมีความผิดปกติการรับความรู้สึก การผันแปร
ออกซิเจนและการระบายอากาศ การเคลื่ อนไหวและการ
ประสานงานของกล้ามเน้ือและประสาท  
 
713307  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4(0-12-0) 
   (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการน ากระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชแบบองค์รวมมาใช้ในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัย  ท่ีมีภาวะเสี่ยง
และมีปัญหาสุขภาพจิต ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การ
ป้องกัน ส่งเสริม บ าบัดรักษา      การฟื้นฟูสภาพท้ังรายบุคคล ราย
กลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน และ การมีจิตบริการ  เลือกใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งส่งเสริม
การดูแลตนเองของผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
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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  การให้การปรึกษาด้านสุขภาพขณะตั้งครรภ์  
การเตรียมพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม เพื่อ
การคลอด การเลี้ยงดูบุตร และบทบาทการเป็นบิดามารดา ภายใต้
การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการ บูรณาการเทคโนโลยีทางการ
พยาบาล และการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 
 
714309   ปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  4(0-12-0) 
  (Pediatric and Adolescent Nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมตั้งแต่แรกเกิดถึง
วัยรุ่น โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลเด็ก ท่ีมีภาวะสุขภาพดี 
เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน รวมถึงเด็กท่ีเจ็บป่วยในระยะวิกฤต 
เรื้อรัง และเฉียบพลัน โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ค านึงถึง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
ทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
  
715310 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารก 4(0-12-0) 
  และการผดุงครรภ์     
 (Maternal Newborn Nursing and  
 Midwifery Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแก่มารดา ทารก 
และครอบครัวในระยะคลอดท่ีมีภาวะปกติ ผิดปกติและภาวะเสี่ยง 
โดยเน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ 

ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการ บูรณาการเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล และการพัฒนาบุคลิกเชิงวิชาชีพ 
   
715311  ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารกท่ีมี      3(0-9-0)

ภาวะเส่ียงสูง          
  (Maternal and Newborn Nursing with  
 High Risk Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแก่มารดา ทารก 
และครอบครัวในการพยาบาลระยะตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะผิดปกติและ
ภาวะเสี่ยง การวางแผนครอบครัว การพยาบาลระยะหลังคลอด การ
ดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะปกติ ผิดปกติและภาวะเสี่ยง โดยเน้นการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว 
ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการ บูรณาการเทคโนโลยีทางการ
พยาบาล และการพัฒนาบุคลิกเชิงวิชาชีพ 
   
716407  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  6(0-18-0)  
  (Community Health Nursing Practicum)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ใช้กระบวนการ
พยาบาล หลักการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาการระบาด 
นวัตกรรม และภูมิปัญญา ในการดูแลสุขภาพบุคคลท่ีมีภาวะเสี่ยง ให้
การพยาบาลครอบครัว อาชีวอนามัย อนามัยส่ิงแวดล้อม อนามัย
โรงเรียน และชุมชน เน้นบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริม ป้องกัน 
รักษา ฟื้นฟูสภาพ วางแผนดูแลต่อเน่ืองตามการจัดระบบบริการ
สุขภาพ วินิจฉัย และพัฒนาสุขภาพชุมชน ด าเนินโครงการเพื่อดูแล
สุขภาพกลุ่มคนท่ีมีปัญหาเฉพาะ และประเมินผลลัพธ์ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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  (Trends and Issue of Nursing Profession) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ท่ีมีต่อ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แนวโน้มของสุขภาพ
ระดับชาติและระดับโลก บทบาทวิชาชีพการพยาบาลโดยค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิต
บริการและการบูรณาการเทคโนโลยีทางการพยาบาล 
   
711211  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  3(0-9-0) 
  (Fundamental of Nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล การตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของบุคคล การป้องกันการติดเชื้อ  ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย พยาบาล และส่ิงแวดล้อม ประยุกต์ ใช้
กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์  ในการปฏิบัติการ
พยาบาลภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการ และตระหนัก
ถึงสิทธิของผู้ป่วย  
 
712212   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(0-9-0) 
  (Adult and Geriatric Nursing Practicum I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม การใช้กระบวนการ
พยาบาล การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทัน
เหตุการณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ  จิตบริการ และความไว
เชิงวัฒนธรรมภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลท่ีมี
คุณค่า การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัย และผลลัพธ์
ทางการพยาบาลท่ีดีในบุคคล วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท้ังในระยะ
เฉียบพลัน และวิกฤต ท่ีมีความผิดปกติของระบบ การย่อย การดูด

ซึมอาหารและน้ า  การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ
การควบคุมและการเจริญพันธุ์  
   
712306  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    5(0-15-0) 
  (Adult and Geriatric Nursing Practicum II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ใช้กระบวนการ
พยาบาล การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทัน
เหตุการณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ  จิตบริการ และความไว
เชิงวัฒนธรรมภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลท่ีมี
คุณค่า การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์
ทางการพยาบาลท่ีดีในบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท้ังในระยะ
เฉียบพลัน และวิกฤตท่ีมีความผิดปกติการรับความรู้สึก การผันแปร
ออกซิเจนและการระบายอากาศ การเคลื่ อนไหวและการ
ประสานงานของกล้ามเน้ือและประสาท  
 
713307  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4(0-12-0) 
   (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการน ากระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชแบบองค์รวมมาใช้ในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัย  ท่ีมีภาวะเสี่ยง
และมีปัญหาสุขภาพจิต ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การ
ป้องกัน ส่งเสริม บ าบัดรักษา      การฟื้นฟูสภาพท้ังรายบุคคล ราย
กลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน และ การมีจิตบริการ  เลือกใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งส่งเสริม
การดูแลตนเองของผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
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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  การให้การปรึกษาด้านสุขภาพขณะตั้งครรภ์  
การเตรียมพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม เพื่อ
การคลอด การเลี้ยงดูบุตร และบทบาทการเป็นบิดามารดา ภายใต้
การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการ บูรณาการเทคโนโลยีทางการ
พยาบาล และการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 
 
714309   ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  4(0-12-0) 
  (Pediatric and Adolescent Nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมตั้งแต่แรกเกิดถึง
วัยรุ่น โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลเด็ก ท่ีมีภาวะสุขภาพดี 
เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน รวมถึงเด็กท่ีเจ็บป่วยในระยะวิกฤต 
เรื้อรัง และเฉียบพลัน โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ค านึงถึง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
ทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
  
715310 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารก 4(0-12-0) 
  และการผดุงครรภ์     
 (Maternal Newborn Nursing and  
 Midwifery Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแก่มารดา ทารก 
และครอบครัวในระยะคลอดท่ีมีภาวะปกติ ผิดปกติและภาวะเส่ียง 
โดยเน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ 

ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการ บูรณาการเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล และการพัฒนาบุคลิกเชิงวิชาชีพ 
   
715311  ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารกท่ีมี      3(0-9-0)

ภาวะเส่ียงสูง          
  (Maternal and Newborn Nursing with  
 High Risk Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแก่มารดา ทารก 
และครอบครัวในการพยาบาลระยะตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะผิดปกติและ
ภาวะเสี่ยง การวางแผนครอบครัว การพยาบาลระยะหลังคลอด การ
ดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะปกติ ผิดปกติและภาวะเสี่ยง โดยเน้นการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว 
ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการ บูรณาการเทคโนโลยีทางการ
พยาบาล และการพัฒนาบุคลิกเชิงวิชาชีพ 
   
716407  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  6(0-18-0)  
  (Community Health Nursing Practicum)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ใช้กระบวนการ
พยาบาล หลักการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาการระบาด 
นวัตกรรม และภูมิปัญญา ในการดูแลสุขภาพบุคคลท่ีมีภาวะเสี่ยง ให้
การพยาบาลครอบครัว อาชีวอนามัย อนามัยส่ิงแวดล้อม อนามัย
โรงเรียน และชุมชน เน้นบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริม ป้องกัน 
รักษา ฟื้นฟูสภาพ วางแผนดูแลต่อเน่ืองตามการจัดระบบบริการ
สุขภาพ วินิจฉัย และพัฒนาสุขภาพชุมชน ด าเนินโครงการเพื่อดูแล
สุขภาพกลุ่มคนท่ีมีปัญหาเฉพาะ และประเมินผลลัพธ์ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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716408  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  3(0-9-0)  
  (Primary Medical Care Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย ส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ วินิจฉัยโรค
แยกโรค ให้การรักษาโรคเบ้ืองต้น ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ท าหัตถการ
ทางการแพทย์พื้นฐาน สอนให้ค าปรึกษาและส่งต่อ บันทึกและ
ติดตามผลการรักษา ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทัน
เหตุการณ์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลิกเชิงวิชาชีพ 
   
711409  ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล 2(0-6-0) 
  (Nursing Management Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ฝึกปฏิบัติการจัดการในคลินิก ผู้น าทางคลินิก การน าทีม 
การวางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน  การตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สิทธิของผู้รับบริการ และจิตบริการ  
      
712410  ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน  2(0-6-0) 
  (Emergency nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย 
และอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือเบื้องต้นในท่ีเกิดเหตุและห้องฉุกเฉิน 
การฟื้นคืนชีพ การติดต่อประสานงาน การเคลื่อนย้าย การส่งต่อเพื่อ
การรักษา การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทัน
เหตุการณ์ ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิ
ของผู้รับบริการ และจิตบริการ  
 

716411  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 4(0-12-0) 
  (Nursing Professional Externship) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาการพยาบาลทีเลือกสรร ฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิก และโครงสร้าง  ของหน่วยงาน ฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ฝึกทักษะการพยาบาล
เฉพาะของหน่วยงาน ฝึกการท างานร่วมกับทีมสุขภาพ การตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สิทธิของผู้รับบริการ และจิตบริการ  
การวัดผลเป็น S และ U  
   
 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร

โทรศัพท : 0-4422-3592

โทรสาร : 0-4422-3580

E-mail : dentistry@sut.ac.th

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร



740 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

716408  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  3(0-9-0)  
  (Primary Medical Care Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย ส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ วินิจฉัยโรค
แยกโรค ให้การรักษาโรคเบ้ืองต้น ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ท าหัตถการ
ทางการแพทย์พื้นฐาน สอนให้ค าปรึกษาและส่งต่อ บันทึกและ
ติดตามผลการรักษา ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทัน
เหตุการณ์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลิกเชิงวิชาชีพ 
   
711409  ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล 2(0-6-0) 
  (Nursing Management Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ฝึกปฏิบัติการจัดการในคลินิก ผู้น าทางคลินิก การน าทีม 
การวางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน  การตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สิทธิของผู้รับบริการ และจิตบริการ  
      
712410  ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน  2(0-6-0) 
  (Emergency nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย 
และอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือเบื้องต้นในท่ีเกิดเหตุและห้องฉุกเฉิน 
การฟื้นคืนชีพ การติดต่อประสานงาน การเคลื่อนย้าย การส่งต่อเพื่อ
การรักษา การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี วิจารณญาณและทัน
เหตุการณ์ ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิ
ของผู้รับบริการ และจิตบริการ  
 

716411  ฝกึประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 4(0-12-0) 
  (Nursing Professional Externship) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาการพยาบาลทีเลือกสรร ฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิก และโครงสร้าง  ของหน่วยงาน ฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ฝึกทักษะการพยาบาล
เฉพาะของหน่วยงาน ฝึกการท างานร่วมกับทีมสุขภาพ การตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สิทธิของผู้รับบริการ และจิตบริการ  
การวัดผลเป็น S และ U  
   
 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร

โทรศัพท : 0-4422-3592

โทรสาร : 0-4422-3580

E-mail : dentistry@sut.ac.th

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Dental Surgery 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
   ชื่อย่อ : ท.บ. 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Doctor of Dental Surgery 
   ชื่อย่อ : D.D.S. 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
 บัณฑิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาท่ีเพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพ        
ทันตกรรมในลักษณะแพทย์ช่องปาก ให้การดูแลผู้ป่วยในฐานะเพื่อนมนุษย์ท่ีเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ของภูมิภาคและสังคมโลกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังมีความเป็นมืออาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบท้ังมิติทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม        
ท่ีมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นท่ีจะอุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความ รับผิดชอบ
ต่อสังคม สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุขและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
  เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกภายใต้เกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมของทันตแพทยสภา        
โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีแล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้ 

1) ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และประพฤติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม 
2) ค านึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ โดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ และตระหนักในคุณค่า

ความเป็นมนุษย์ 
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3) เป็นผู้รอบรู้และมีทักษะเสมือนแพทย์ช่องปาก (Oral physician) ท่ีมีความรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานและศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

4) มีทักษะเป็นผู้น าของทีมสุขภาพช่องปาก สามารถท างานเป็นทีมและร่วมกับทีมสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมและต่อเน่ืองท่ีค านึงถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของสุขภาพช่องปาก
และสุขภาพท่ัวไป ร่วมกับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมต่อวิถีชีวิตของภูมิภาคและสังค มโลกตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5) เป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพ มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพและสังคม เข้าใจบริบทในการด ารงวิชาชีพ เพื่อ
เป็นท่ีพึ่งของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมโลก พร้อมท้ังมีจิตสาธารณะรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชี พทันตกรรมและ
สังคม 

6) ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 
2560 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวม         298 หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                            38 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป     15  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาภาษา      15  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก       8  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                  252 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   19  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์   75  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์    17  หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทันตแพทย์    141  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 

- เป็นการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ได้แก่ การตรวจ รักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์
รวมภายใต้เกณฑ์มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา   

- วางแผนร่วมมือ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในด้านการดูแลทันตสุขภาพ 
- ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชน 

 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์แล้ว นักศึกษากลับไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทันตแพทย์ประจ าตามโรงพยาบาล
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีก าลังขาดแคลนทันตแพทย์โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีอีสานใต้ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซ่ึงเป็น
ภูมิล าเนาของนักศึกษา  
 

แหล่งงาน 
 - ปฏิบัติงานรับราชการในโรงพยาบาลของรัฐตามสัญญาก่อนเข้าศึกษา 

- เป็นผูถ้่ายทอดความรู้โดยเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัย 
 

โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 โทรศัพท์ : 0-4422-3592 โทรสาร : 0-4422-3580 
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3) เป็นผู้รอบรู้และมีทักษะเสมือนแพทย์ช่องปาก (Oral physician) ท่ีมีความรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานและศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

4) มีทักษะเป็นผู้น าของทีมสุขภาพช่องปาก สามารถท างานเป็นทีมและร่วมกับทีมสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมและต่อเน่ืองท่ีค านึงถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของสุขภาพช่องปาก
และสุขภาพท่ัวไป ร่วมกับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมต่อวิถีชีวิตของภูมิภาคและสังค มโลกตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5) เป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพ มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพและสังคม เข้าใจบริบทในการด ารงวิชาชีพ เพื่อ
เป็นท่ีพึ่งของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมโลก พร้อมท้ังมีจิตสาธารณะรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชี พทันตกรรมและ
สังคม 

6) ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 
2560 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวม         298 หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                            38 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป     15  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาภาษา      15  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก       8  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                  252 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   19  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์   75  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์    17  หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทันตแพทย์    141  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 

- เป็นการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ได้แก่ การตรวจ รักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์
รวมภายใต้เกณฑ์มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา   

- วางแผนร่วมมือ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในด้านการดูแลทันตสุขภาพ 
- ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชน 

 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์แล้ว นักศึกษากลับไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทันตแพทย์ประจ าตามโรงพยาบาล
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีก าลังขาดแคลนทันตแพทย์โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีอีสานใต้ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซ่ึงเป็น
ภูมิล าเนาของนักศึกษา  
 

แหล่งงาน 
 - ปฏิบัติงานรับราชการในโรงพยาบาลของรัฐตามสัญญาก่อนเข้าศึกษา 

- เป็นผูถ้่ายทอดความรู้โดยเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัย 
 

โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 โทรศัพท์ : 0-4422-3592 โทรสาร : 0-4422-3580 
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แผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
105104  ฟิสิกส์พื้นฐาน 
105194  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ    
            การเรียนรู้ 
202201  ทักษะชีวิต 
213101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
1 
2 
1 
 
3 
3 
2 
2 

102115  หลักเคมี 
102116  ปฏิบัติการหลักเคมี 
104110  เซลล์วิทยาพื้นฐาน 
104111  ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 
601102  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 
            แพทย์ 
202202  ความเป็นพลเมืองและ 
            พลเมืองโลก 
213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
1 
4 
1 
2 
 
3 
 
3 
2 

102105  เคมีอินทรีย์ 
102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
601101  บทน าทางวิทยาศาสตร์ 
            การแพทย์พื้นฐาน 
601103  เวชศาสตร์ครอบครัวและ 
            ชุมชน 1 
601104  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 
202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
            พัฒนา 
202203  มนุษย์กับสังคมและ 
            สิ่งแวดล้อม 
213203  ภาษาอังกฤษเพื่อ 
            วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
1 
2 
 
2 
 
2 
3 
 
3 
 
 
3 
2 

รวม 18 รวม 20 รวม 21 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

109209  ชีวเคมีทางการแพทย์ 
116201  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
601205  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 
116203  ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ 
116200  คัพภะวิทยา 
213204  ภาษาอังกฤษเพื่อ 
            วัตถุประสงค์เฉพาะ 3 
 

4 
5 
1 
3 
2 
3 
 

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  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

2 
 
2 
 
3 
 
2 
3 
 
3 
 
1 
 
3 

116206  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1 
116207  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 
601203  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3 
116208  ระบบประสาท 1 
116209  ระบบประสาท 2 
601204  ระบบประสาท 3 
601206  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 
 

3 
3 
2 
4 
4 
2 
1 

รวม 18 รวม 19 รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
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 

1 
 
2 
 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
2 

109302  โภชนาการและเมตาบอลิสม 
116308  พิษวิทยาทางการแพทย์ 
116303  ระบบย่อยอาหาร 1 
601302  ระบบย่อยอาหาร 2 
116309  ระบบสืบพันธุ์และทางเดิน 
            ปัสสาวะ 
902301  สุขภาพช่องปากเด็ก 1:  
            พัฒนาการอวัยวะช่องปาก 
116306  ระบบต่อมไร้ท่อ 1 
601305  ระบบต่อมไร้ท่อ 2 

1 
1 
3 
2 
3 
 
2 
 
2 
1 

601310  เวชศาสตร์ครอบครัวและ 
            ชุมชน 3 
601311  เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิง 
            วิพากษ์ 
902302  สุขภาพช่องปากเด็ก 2:  
            การดูแลสุขภาพช่องปาก 
902303  สุขภาพช่องปากวัยรุ่น 
903301  สุขภาพช่องปากผู้ใหญ่ 
904301  สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
601314  ทักษะคลินิกทางการแพทย์ 
903302  ทักษะทางคลินิกทันตกรรม 

2 
 
1 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 

รวม 20 รวม 15 รวม 15 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

902403  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 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 

2 
 
1 
2 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
2 
 
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 

2 
 
 
2 
 
1 
3 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

902404  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 2: ทันตกรรม 
            จัดฟัน 
904407  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 3: ฟันเทียม 
            ชนิดติดแน่น 1 
904408  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 4: ฟันเทียม 
            ชนิดติดแน่น 2 
901406  จริยศาสตร์และความเป็นมือ 
            อาชีพในวิชาชีพทันตแพทย์ 
901405  สุขภาพช่องปากครอบครัว 
            และชุมชน 4: การสร้างเสริม 
            สุขภาพช่องปากในโรงเรียน 
904409  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 5: ฟันเทียม 
            ชนิดถอดได้บางส่วน 
904410  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 6: ฟันเทียม 
            ชนิดถอดได้ทั้งปาก 
904411  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 7: ทันตกรรม 
            รากเทียม 
901403  ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 
            สุขภาพช่องปาก 

2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
3 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 

รวม 19 รวม 16 รวม 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
105104  ฟิสิกส์พื้นฐาน 
105194  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
202108  การรู้ดิจิทัล 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ    
            การเรียนรู้ 
202201  ทักษะชีวิต 
213101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
1 
2 
1 
 
3 
3 
2 
2 

102115  หลักเคมี 
102116  ปฏิบัติการหลักเคมี 
104110  เซลล์วิทยาพื้นฐาน 
104111  ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 
601102  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 
            แพทย์ 
202202  ความเป็นพลเมืองและ 
            พลเมืองโลก 
213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
1 
4 
1 
2 
 
3 
 
3 
2 

102105  เคมีอินทรีย์ 
102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
601101  บทน าทางวิทยาศาสตร์ 
            การแพทย์พื้นฐาน 
601103  เวชศาสตร์ครอบครัวและ 
            ชุมชน 1 
601104  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 
202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ 
            พัฒนา 
202203  มนุษย์กับสังคมและ 
            สิ่งแวดล้อม 
213203  ภาษาอังกฤษเพื่อ 
            วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
1 
2 
 
2 
 
2 
3 
 
3 
 
 
3 
2 

รวม 18 รวม 20 รวม 21 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

109209  ชีวเคมีทางการแพทย์ 
116201  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
601205  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 
116203  ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ 
116200  คัพภะวิทยา 
213204  ภาษาอังกฤษเพื่อ 
            วัตถุประสงค์เฉพาะ 3 
 

4 
5 
1 
3 
2 
3 
 

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  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

2 
 
2 
 
3 
 
2 
3 
 
3 
 
1 
 
3 

116206  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1 
116207  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 
601203  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3 
116208  ระบบประสาท 1 
116209  ระบบประสาท 2 
601204  ระบบประสาท 3 
601206  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 
 

3 
3 
2 
4 
4 
2 
1 

รวม 18 รวม 19 รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
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 

1 
 
2 
 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
2 

109302  โภชนาการและเมตาบอลิสม 
116308  พิษวิทยาทางการแพทย์ 
116303  ระบบย่อยอาหาร 1 
601302  ระบบย่อยอาหาร 2 
116309  ระบบสืบพันธุ์และทางเดิน 
            ปัสสาวะ 
902301  สุขภาพช่องปากเด็ก 1:  
            พัฒนาการอวัยวะช่องปาก 
116306  ระบบต่อมไร้ท่อ 1 
601305  ระบบต่อมไร้ท่อ 2 

1 
1 
3 
2 
3 
 
2 
 
2 
1 

601310  เวชศาสตร์ครอบครัวและ 
            ชุมชน 3 
601311  เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิง 
            วิพากษ์ 
902302  สุขภาพช่องปากเด็ก 2:  
            การดูแลสุขภาพช่องปาก 
902303  สุขภาพช่องปากวัยรุ่น 
903301  สุขภาพช่องปากผู้ใหญ่ 
904301  สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
601314  ทักษะคลินิกทางการแพทย์ 
903302  ทักษะทางคลินิกทันตกรรม 

2 
 
1 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 

รวม 20 รวม 15 รวม 15 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

902403  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 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 

2 
 
1 
2 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
2 
 
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 

2 
 
 
2 
 
1 
3 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

902404  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 2: ทันตกรรม 
            จัดฟัน 
904407  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 3: ฟันเทียม 
            ชนิดติดแน่น 1 
904408  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 4: ฟันเทียม 
            ชนิดติดแน่น 2 
901406  จริยศาสตร์และความเป็นมือ 
            อาชีพในวิชาชีพทันตแพทย์ 
901405  สุขภาพช่องปากครอบครัว 
            และชุมชน 4: การสร้างเสริม 
            สุขภาพช่องปากในโรงเรียน 
904409  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 5: ฟันเทียม 
            ชนิดถอดได้บางส่วน 
904410  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 6: ฟันเทียม 
            ชนิดถอดได้ทั้งปาก 
904411  ทันตกรรมฟ้ืนฟู 7: ทันตกรรม 
            รากเทียม 
901403  ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 
            สุขภาพช่องปาก 

2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
3 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 

รวม 19 รวม 16 รวม 17 
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ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
903501  การวางแผนการรักษาสุขภาพ 
            ช่องปาก 

2 
 

  905501  ทันตนิติวิทยาศาสตร์ 2 

 
 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                     

                

 
 
  2  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 
   5  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 

5  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 

รวม  46 หน่วยกิต 
ปีท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

901601  โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ 
            สุขภาพช่องปาก 

6   901603  นวัตกรรมวิทยาการสุขภาพ 
            ช่องปาก 

2 

 
 เป็นการศึกษาแบบหมุนเวียนในระยะเวลา 30 สัปดาห์ 
 903601  คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพช่องปากองค์รวม      
 904617  คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพช่องปากส าหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ 
 901602  คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาลชุมชน 
 904601  คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาลทั่วไป 
 903602-903613  คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านต่าง ๆ 

 
 
  6  หน่วยกิต 
  3  หน่วยกิต        
 6  หน่วยกิต 
   6  หน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 
 

รวม  35 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกวิชาที่เรียนในช้ันปีท่ี 1-4 ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ในช้ันปีท่ี 5 และ 6 ได้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
901201 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 1: 2(1-3-3) 
            การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากส่วน 

บุคคลและครอบครัว  
(Family and Community Oral Health I: Individual 
and Family Oral Health Promotion)   

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
ความเป็นมาของวิชาชีพทันตกรรม บทบาทหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของทันตบุคลากรต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน เพื่อน
ร่วมวิชาชีพและสังคม หลักการส่ือสารวิชาชีพและการสื่อสารเพื่อ
สุขภาพ หลักการบริหารเบื้องต้น ทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก
ตัวเองและครอบครัว 
 
901202 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 2: 2(1-3-3) 

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของชุมชน  
(Family and Community Oral Health II: 
Community Oral Health Promotion)   

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
หลักการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของประชาชนทุก

กลุ่มอายุ การสนับสนุนให้ประชาชนดูแลตนเองและครอบครัวด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก แผนสร้างเสริมสุขภาพ/สุขภาพช่อง
ปากระดับองค์กร และชุมชน ทักษะการสื่อสารเพื่อการชี้น า การ
เสริมพลัง และการเชื่อมประสานเพื่อสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา 
 
901401 วิทยาการโรคฟันผุ 2: การจัดการและ 2(1-3-3) 

ป้องกัน  
 (Carioloigy II: Management and Prevention) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

ดัชนีชี้วัดโรคฟันผุอย่างละเอียด มาตรการการจัดการโรค
ฟันผุในระดับบุคคลและชุมชน การดูแลอนามัยช่องปาก การควบคุม
แผ่นคราบจุลินทรีย์ ยาสีฟัน น้ ายาบ้วนปากป้องกันฟันผุ การแนะ
แนวโภชนาการ การใช้ฟลูออไรด์ การใช้สารพลาสติกเคลือบหลุม
ร่องฟัน เทคโนโลยีการป้องกันโรคฟันผุ การฝึกปฏิบัติการ การตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ การแปรงฟันอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ในการท าความสะอาดช่องปาก 
 
901402 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 3: 2(1-3-3) 

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก  
(Family and Community Oral Health III: Oral 
Epidemiology)   

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
ความหมายของวิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก การ

วัดโรคและความผิดปกติ การพรรณาการกระจายของโรคในช่องปาก
ท่ีสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดโรค ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวท่ีมีผลต่อสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปาก บูรณา
การความรู้จากวิชาพื้นฐานของการเรียนในชั้นปีท่ี 1 มาสู่การสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก 
 
901403 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-3-3) 

ช่องปาก  
 (Research Methodology in Oral Health  

Science)   
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

หลักการ ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัยขั้น
พื้นฐาน หลักการเขียนโครงร่างวิจัย หลักการวางแผนด าเนินการวิจัย 
หลักการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพารามิเตอร์และ
นอนพารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่อง
ปาก หลักการแปลผลการวิจัย และหลักการเขียนรายงานการวิจัย 
รวมท้ังจริยธรรมการวิจัย 
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ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
903501  การวางแผนการรักษาสุขภาพ 
            ช่องปาก 

2 
 

  905501  ทันตนิติวิทยาศาสตร์ 2 

 
 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                     

                

 
 
  2  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 
   5  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 

5  หน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 

รวม  46 หน่วยกิต 
ปีท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

901601  โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ 
            สุขภาพช่องปาก 

6   901603  นวัตกรรมวิทยาการสุขภาพ 
            ช่องปาก 

2 

 
 เป็นการศึกษาแบบหมุนเวียนในระยะเวลา 30 สัปดาห์ 
 903601  คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพช่องปากองค์รวม      
 904617  คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพช่องปากส าหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ 
 901602  คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาลชุมชน 
 904601  คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาลทั่วไป 
 903602-903613  คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านต่าง ๆ 

 
 
  6  หน่วยกิต 
  3  หน่วยกิต        
 6  หน่วยกิต 
   6  หน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 
 

รวม  35 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกวิชาที่เรียนในช้ันปีท่ี 1-4 ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ในช้ันปีท่ี 5 และ 6 ได้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
901201 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 1: 2(1-3-3) 
            การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากส่วน 

บุคคลและครอบครัว  
(Family and Community Oral Health I: Individual 
and Family Oral Health Promotion)   

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
ความเป็นมาของวิชาชีพทันตกรรม บทบาทหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของทันตบุคลากรต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน เพื่อน
ร่วมวิชาชีพและสังคม หลักการสื่อสารวิชาชีพและการสื่อสารเพื่อ
สุขภาพ หลักการบริหารเบื้องต้น ทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก
ตัวเองและครอบครัว 
 
901202 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 2: 2(1-3-3) 

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของชุมชน  
(Family and Community Oral Health II: 
Community Oral Health Promotion)   

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
หลักการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของประชาชนทุก

กลุ่มอายุ การสนับสนุนให้ประชาชนดูแลตนเองและครอบครัวด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก แผนสร้างเสริมสุขภาพ/สุขภาพช่อง
ปากระดับองค์กร และชุมชน ทักษะการสื่อสารเพื่อการชี้น า การ
เสริมพลัง และการเชื่อมประสานเพื่อสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา 
 
901401 วิทยาการโรคฟันผุ 2: การจัดการและ 2(1-3-3) 

ป้องกัน  
 (Carioloigy II: Management and Prevention) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

ดัชนีชี้วัดโรคฟันผุอย่างละเอียด มาตรการการจัดการโรค
ฟันผุในระดับบุคคลและชุมชน การดูแลอนามัยช่องปาก การควบคุม
แผ่นคราบจุลินทรีย์ ยาสีฟัน น้ ายาบ้วนปากป้องกันฟันผุ การแนะ
แนวโภชนาการ การใช้ฟลูออไรด์ การใช้สารพลาสติกเคลือบหลุม
ร่องฟัน เทคโนโลยีการป้องกันโรคฟันผุ การฝึกปฏิบัติการ การตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ การแปรงฟันอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ในการท าความสะอาดช่องปาก 
 
901402 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 3: 2(1-3-3) 

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก  
(Family and Community Oral Health III: Oral 
Epidemiology)   

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
ความหมายของวิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก การ

วัดโรคและความผิดปกติ การพรรณาการกระจายของโรคในช่องปาก
ท่ีสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดโรค ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวท่ีมีผลต่อสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปาก บูรณา
การความรู้จากวิชาพื้นฐานของการเรียนในชั้นปีท่ี 1 มาสู่การสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก 
 
901403 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-3-3) 

ช่องปาก  
 (Research Methodology in Oral Health  

Science)   
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

หลักการ ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัยข้ัน
พื้นฐาน หลักการเขียนโครงร่างวิจัย หลักการวางแผนด าเนินการวิจัย 
หลักการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพารามิเตอร์และ
นอนพารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่อง
ปาก หลักการแปลผลการวิจัย และหลักการเขียนรายงานการวิจัย 
รวมท้ังจริยธรรมการวิจัย 
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901404 ทันตกรรมพอเพียง   1(1-0-2) 
 (Sufficiency Dentistry)   
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการ
รักษาทางทันต กรรม หลักฐานทางวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ 
การพิจารณาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของหลักฐานเหล่าน้ัน 
วิธีการวางแผนการรักษาโดยใช้หลักการตัดสินทางคลินิกที่อ้างอิงกับ
หลักฐานทางวิชาการ การสื่อสารกับผู้ป่วย เพื่ออธิบายทางเลือกของ
แผนการรักษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ป่วยตามเศรษฐภาวะ รวมท้ังการจัดการความเสี่ยงของการบริการ
ทันตกรรม 

 
901405 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 4: 3(1-6-4) 

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน  
(Family and Community Oral Health IV: Oral 
Health Promotion in School)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงร่วมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องปากในเด็กนักเรียนทุกวัย เด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมและ
มัธยมศึกษา ฝึกปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก เน้น
การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงร่วม การท างานกับทีมสุขภาพ และการบูร
ณาการสุขภาพช่องปากสู่สุขภาพองค์รวม พฤติกรรมสุขภาพ/สุขภาพ
ช่องปาก การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
901406 จริยศาสตร์และความเป็นมืออาชีพใน 1(1-0-2) 

วิชาชีพทันตแพทย์  
 (Ethics and Professionalism in Dentistry)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

ความหมายและหลักของจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ ความ
เป็นมืออาชีพและกฎหมายวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานไทยและ
สากล หลักการเคารพในสิทธิผู้ป่วย การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยความเป็น

มืออาชีพและเคารพต่อหลักปฏิบัติของวิชาชีพ วิ เคราะห์และ
อภิปรายตัวอย่างเหตุการณ์ 
 
901501 ทันตนิติวิทยาศาสตร์   2(2-0-4) 
 (Forensic Sciences in Dentistry)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

หลั ก กฏหมายพื้ น ฐ า นทา ง นิ ติ เ ว ช วิ ทย าแ ล ะ นิ ติ
วิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์เอกลักษณ์กรณีภัยพิบัติ หลักการและ
ขบวนการทางทันตแพทยศาสตร์ในการพิสูจน์คดีและเอกลักษณ์ 
และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 
901601 โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6(0-30-8) 

ช่องปาก   
 (Research Project in Oral Health Science)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

การเขียนโครงร่างการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก 
วางแผนการวิจัย น าเสนอโครงร่างการวิจัย ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์
และน าเสนอผลการวิจัยแบบโพสเตอร์ พร้อมท้ังการจัดท ารายงาน
การวิจัยในแบบบทความวิชาการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
 
901602 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาล 6(0-18-9) 

ชุมชน  
 (Oral Health Clinic III: Community Hospital)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การฝึกปฏิบัติ งานประหน่ึง เป็นทันตแพทย์ประจ า
โรงพยาบาลชุมชน ท่ีมีหน้าท่ีให้การบริการสุขภาพช่องปากแก่
ประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน ท่ีประกอบด้วย
งานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก งานคลินิกทันตกรรม งานฟื้นฟู
สุขภาพช่องปาก งานบริหารจัดการหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ี และ
งานบริหารจัดการด้านทันตสาธารณสุขตามแผนงานของโรงพยาบาล
ชุมชน 

751 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

901603 นวัตกรรมวิทยาการสุขภาพช่องปาก 2(2-0-4) 
 (Innovations in Oral Health Science)   
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

การศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการของ
ทันตวัสดุ รวมท้ังเทคโนโลยีทางทันตกรรมใหม่ ๆ ในการวินิจฉัยโรค
ในช่องปาก การรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก เลเซอร์ทาง
ทันตกรรม การวางแผนการฟื้นฟูสภาพช่องปาก ความก้าวหน้า
ทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลท่ีน ามาใช้ทางคลินิกด้านการป้องกัน
และรักษาโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์ของทันตแพทยศาตร์สาขา
ต่าง ๆ 
  
902301 สุขภาพช่องปากเด็ก 1: พัฒนาการ 2(1-3-3) 

อวัยวะช่องปาก  
(Children Oral Health I: Development of Oral 
Tissues)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า และอวัยวะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเจริญของหน่อ
ฟัน ลิ้น เพดานปาก กระดูกขากรรไกรบนและล่าง รูปร่างของฟัน
น้ านมและฟันถาวร ล าดับการขึ้นของฟัน พัฒนาการสบฟันท่ีปกติ
และผิดปกติของฟันน้ านมและฟันชุดผสม ชีวเคมีของเน้ือเยื่อในช่อง
ปากในสภาวะปกติ สรีระวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการเค้ียว การหลั่ง
น้ าลาย การกลืนอาหาร การพูดและการรับรส นิเวศวิทยาและ
คุณสมบัติท่ัวไปของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก ปัจจัยโภชนาการท่ีมีผล
ต่อการเจริญเติบโต การประเมินและการปรับพฤติกรรมของเด็ก 
 
902302 สุขภาพช่องปากเด็ก 2: การดูแล 2(2-0-4) 

สุขภาพช่องปาก  
(Children Oral Health II: Oral Health Care in 
Children)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

พัฒนาการจิตวิทยาท่ีสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายของเด็กปกติ การประเมินและปรับพฤติกรรมของเด็ก 
ภยันตรายในฟันเด็ก การควบคุมอาหารหวาน การดูแลสุขภาพช่อง
ปากเด็กในวัยต่าง ๆ ต้ังแต่แรกเกิด เมื่อฟันน้ านมซ่ีแรกเริ่มขึ้น การ
ตรวจการเปลี่ยนแปลงในชั้นเคลือบฟัน รอยโรคฟันผุในระยะเริมต้น 
การป้องกันและการควบคุม การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การป้องกันความผิดปกติและ
ภยันตรายในฟันและช่องปากเด็ก 
 
902303 สุขภาพช่องปากวัยรุ่น  2(1-3-3) 

(Adolescent Oral Health)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้า โดยเฉพาะการเจริญของฟัน กระดูกขากรรไกรบนและล่างใน
วัยรุ่น พัฒนาการสบฟันท่ีปกติและผิดปกติของฟันถาวร พฤติกรรมท่ี
ส่งผลให้เกิดการสบฟันท่ีผิดปกติ ภยันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับฟันถาวร 
การเกิดฟันคุด การให้ค าแนะน าด้านโภชนาการ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโต การดูแลสุขอนามัยช่องปาก การสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปาก การประเมินภาวะสุขภาพช่องปากของวัยรุ่นควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาท่ี
เกี่ยวข้องกับสภาพครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
902401 วิทยาการโรคฟันผุ 1: พยาธิสภาพ 2(1-0-2) 
 (Cariology I: Pathology)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

กระบวนการเกิดฟันผุ การสลายแร่ธาตุและการสะสม
กลับของแร่ธาตุ ฟลูออไรด์และผลต่อการสลายแร่ธาตุและการสะสม
กลับของแร่ธาตุ คุณสมบัติการเป็นบัฟเฟอร์ของน้ าลาย อาหารท่ี
ก่อให้เกิดฟันผุ การสร้างกรดจากน้ าตาล เชื้อจุลินทรีย์ท่ีเป็นสาเหตุ
ของโรคฟันผุ การทดสอบค่าปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ในการเกิดฟันผุ การประเมินความเสี่ยงของการผุของฟัน 
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901404 ทันตกรรมพอเพียง   1(1-0-2) 
 (Sufficiency Dentistry)   
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการ
รักษาทางทันต กรรม หลักฐานทางวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ 
การพิจารณาคุณภาพและความน่าเช่ือถือของหลักฐานเหล่าน้ัน 
วิธีการวางแผนการรักษาโดยใช้หลักการตัดสินทางคลินิกที่อ้างอิงกับ
หลักฐานทางวิชาการ การสื่อสารกับผู้ป่วย เพื่ออธิบายทางเลือกของ
แผนการรักษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ป่วยตามเศรษฐภาวะ รวมท้ังการจัดการความเส่ียงของการบริการ
ทันตกรรม 

 
901405 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 4: 3(1-6-4) 

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน  
(Family and Community Oral Health IV: Oral 
Health Promotion in School)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
การจัดการกับปัจจัยเส่ียงร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องปากในเด็กนักเรียนทุกวัย เด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมและ
มัธยมศึกษา ฝึกปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก เน้น
การจัดการกับปัจจัยเส่ียงร่วม การท างานกับทีมสุขภาพ และการบูร
ณาการสุขภาพช่องปากสู่สุขภาพองค์รวม พฤติกรรมสุขภาพ/สุขภาพ
ช่องปาก การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
901406 จริยศาสตร์และความเป็นมืออาชีพใน 1(1-0-2) 

วิชาชีพทันตแพทย์  
 (Ethics and Professionalism in Dentistry)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

ความหมายและหลักของจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ ความ
เป็นมืออาชีพและกฎหมายวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานไทยและ
สากล หลักการเคารพในสิทธิผู้ป่วย การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยความเป็น

มืออาชีพและเคารพต่อหลักปฏิบัติของวิชาชีพ วิ เคราะห์และ
อภิปรายตัวอย่างเหตุการณ์ 
 
901501 ทันตนิติวิทยาศาสตร์   2(2-0-4) 
 (Forensic Sciences in Dentistry)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

หลั ก กฏหมายพื้ น ฐ า นทา ง นิ ติ เ ว ช วิ ทย าแ ล ะ นิ ติ
วิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์เอกลักษณ์กรณีภัยพิบัติ หลักการและ
ขบวนการทางทันตแพทยศาสตร์ในการพิสูจน์คดีและเอกลักษณ์ 
และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 
901601 โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6(0-30-8) 

ช่องปาก   
 (Research Project in Oral Health Science)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

การเขียนโครงร่างการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก 
วางแผนการวิจัย น าเสนอโครงร่างการวิจัย ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์
และน าเสนอผลการวิจัยแบบโพสเตอร์ พร้อมท้ังการจัดท ารายงาน
การวิจัยในแบบบทความวิชาการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
 
901602 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาล 6(0-18-9) 

ชุมชน  
 (Oral Health Clinic III: Community Hospital)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การฝึกปฏิบั ติ งานประหน่ึง เป็นทันตแพทย์ประจ า
โรงพยาบาลชุมชน ท่ีมีหน้าท่ีให้การบริการสุขภาพช่องปากแก่
ประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน ท่ีประกอบด้วย
งานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก งานคลินิกทันตกรรม งานฟ้ืนฟู
สุขภาพช่องปาก งานบริหารจัดการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนท่ี และ
งานบริหารจัดการด้านทันตสาธารณสุขตามแผนงานของโรงพยาบาล
ชุมชน 
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901603 นวัตกรรมวิทยาการสุขภาพช่องปาก 2(2-0-4) 
 (Innovations in Oral Health Science)   
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

การศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการของ
ทันตวัสดุ รวมท้ังเทคโนโลยีทางทันตกรรมใหม่ ๆ ในการวินิจฉัยโรค
ในช่องปาก การรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก เลเซอร์ทาง
ทันตกรรม การวางแผนการฟื้นฟูสภาพช่องปาก ความก้าวหน้า
ทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลท่ีน ามาใช้ทางคลินิกด้านการป้องกัน
และรักษาโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์ของทันตแพทยศาตร์สาขา
ต่าง ๆ 
  
902301 สุขภาพช่องปากเด็ก 1: พัฒนาการ 2(1-3-3) 

อวัยวะช่องปาก  
(Children Oral Health I: Development of Oral 
Tissues)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า และอวัยวะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเจริญของหน่อ
ฟัน ลิ้น เพดานปาก กระดูกขากรรไกรบนและล่าง รูปร่างของฟัน
น้ านมและฟันถาวร ล าดับการขึ้นของฟัน พัฒนาการสบฟันท่ีปกติ
และผิดปกติของฟันน้ านมและฟันชุดผสม ชีวเคมีของเน้ือเยื่อในช่อง
ปากในสภาวะปกติ สรีระวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการเค้ียว การหลั่ง
น้ าลาย การกลืนอาหาร การพูดและการรับรส นิเวศวิทยาและ
คุณสมบัติท่ัวไปของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก ปัจจัยโภชนาการท่ีมีผล
ต่อการเจริญเติบโต การประเมินและการปรับพฤติกรรมของเด็ก 
 
902302 สุขภาพช่องปากเด็ก 2: การดูแล 2(2-0-4) 

สุขภาพช่องปาก  
(Children Oral Health II: Oral Health Care in 
Children)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

พัฒนาการจิตวิทยาท่ีสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายของเด็กปกติ การประเมินและปรับพฤติกรรมของเด็ก 
ภยันตรายในฟันเด็ก การควบคุมอาหารหวาน การดูแลสุขภาพช่อง
ปากเด็กในวัยต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิด เมื่อฟันน้ านมซ่ีแรกเริ่มขึ้น การ
ตรวจการเปลี่ยนแปลงในชั้นเคลือบฟัน รอยโรคฟันผุในระยะเริมต้น 
การป้องกันและการควบคุม การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การป้องกันความผิดปกติและ
ภยันตรายในฟันและช่องปากเด็ก 
 
902303 สุขภาพช่องปากวัยรุ่น  2(1-3-3) 

(Adolescent Oral Health)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้า โดยเฉพาะการเจริญของฟัน กระดูกขากรรไกรบนและล่างใน
วัยรุ่น พัฒนาการสบฟันท่ีปกติและผิดปกติของฟันถาวร พฤติกรรมท่ี
ส่งผลให้เกิดการสบฟันท่ีผิดปกติ ภยันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับฟันถาวร 
การเกิดฟันคุด การให้ค าแนะน าด้านโภชนาการ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโต การดูแลสุขอนามัยช่องปาก การสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปาก การประเมินภาวะสุขภาพช่องปากของวัยรุ่นควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาท่ี
เกี่ยวข้องกับสภาพครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
902401 วิทยาการโรคฟันผุ 1: พยาธิสภาพ 2(1-0-2) 
 (Cariology I: Pathology)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

กระบวนการเกิดฟันผุ การสลายแร่ธาตุและการสะสม
กลับของแร่ธาตุ ฟลูออไรด์และผลต่อการสลายแร่ธาตุและการสะสม
กลับของแร่ธาตุ คุณสมบัติการเป็นบัฟเฟอร์ของน้ าลาย อาหารท่ี
ก่อให้เกิดฟันผุ การสร้างกรดจากน้ าตาล เชื้อจุลินทรีย์ท่ีเป็นสาเหตุ
ของโรคฟันผุ การทดสอบค่าปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ในการเกิดฟันผุ การประเมินความเสี่ยงของการผุของฟัน 
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902402 สุขภาพช่องปากเด็ก 3: การรักษา 3(2-3-5) 
 (Children Oral Health III: Treatment)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การตรวจ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษา การ
ปรับพฤติกรรม ภยันตรายในฟันเด็ก การใช้ฟลูออไรด์วานิช การผนึก
หลุมร่องฟัน การใช้อุปกรณ์กันน้ าลาย การใช้ยาชา การถอนฟัน และ
การบูรณะฟันน้ านมและฟันแท้ท่ีขึ้นใหม่ การรักษาโพรงประสาทฟัน
ในฟันน้ านม ครอบฟันเหล็กไร้สนิม การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก
และป้องกันโรคช่องปากส าหรับเด็กพิเศษ กรณีท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ใช้ยากล่อมประสาทและยาสลบ การท าเครื่องมือป้องกันช่องว่างและ
เครื่องมือขยายช่องว่าง ฝึกปฏิบัติใส่แผ่นยางกันน้ าลาย การบูรณะ
ฟันน้ านม การท าครอบฟันไร้สนิม การรักษาคลองรากฟัน การท า
เครื่องมือป้องกันช่องว่าง 
 
902403 ทันตกรรมฟื้นฟู 1: ทันตกรรมบดเคี้ยว 2(1-3-3) 
 (Oral Rehabilitation I: Masticatory Sciences)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

องค์ประกอบและการท าหน้าท่ีของระบบบดเ ค้ียว 
หลักการและชนิดของการสบฟัน การเคลื่อนท่ีของขากรรไกร ความ
ผิดปกติในการท าหน้าท่ี และความเจ็บปวดในบริเวณขากรรไกรและ
ใบหน้าในระบบบดเค้ียว การตรวจ วินิจฉัย แก้ไขรักษาและ
ประเมินผล 
 
902404 ทันตกรรมฟื้นฟู 2: ทันตกรรมจัดฟัน 2(1-3-3) 
 (Oral Rehabilitation II: Orthodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

พัฒนาการของการสบฟัน สาเหตุและการจ าแนกการสบ
ฟันท่ีผิดปกติ หลักการวินิจฉัย หลักการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันใน
ระยะฟันน้ านม ฟันชุดผสม และฟันถาวร และการวางแผนการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันในชนิดต่าง ๆ 

ในการแก้ไขการสบฟันท่ีผิดปกติในระยะเริ่มแรกและการเคลื่อนฟัน
แบบง่าย ความรู้พื้นฐานในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 
บทบาทของทันตแพทย์ท่ัวไปในการรักษาและส่งต่อทางทันตกรรม
จัดฟัน การตรวจและวินิจฉัยเบื้องต้น การท าเครื่องมือแก้ไขการสบ
ฟันชนิดถอดได้แบบง่าย 
 
902501 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ทันตกรรม 2(0-6-3) 

จัดฟัน  
 (Oral Health Clinic I: Orthodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   
 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในการตรวจ บันทึก วิเคราะห์ 
วินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันท่ีเน้นด้านทันตก
รรมจัดฟันป้องกันและทันตกรรมจัดฟันสกัดกั้น 
 
902502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: สุขภาพ 5(0-15-7) 

ช่องปากส าหรับเด็ก  
 (Oral Health Clinic I: Children Oral Health)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   

การซักประวัติ การประเมินพฤติกรรม การตรวจภายนอก
และภายในช่องปาก การวินิจฉัยพฤติกรรม ความเสี่ยงต่อการเกิดฟัน
ผุและการวินิจฉัยโรคช่องปาก การวางแผนการรักษาแบบพร้อมมูล 
ตลอดจนการรักษาแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยเด็กพิเศษท่ี
ครอบคลุมเทคนิคการจัดการพฤติกรรมผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน การเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการรักษา การแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน วิธีการทางทันตกรรม
ป้องกัน การบูรณะฟัน การรักษาประสาทฟันน้ านม การถอนฟัน 
การจัดการช่องว่างในขากรรไกร ในกรณีท่ีสูญเสียฟันน้ านมไปก่อน
ก าหนด และการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเป็นระยะ 
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903301 สุขภาพช่องปากผู้ใหญ่  2(2-0-4) 
 (Adult Oral Health)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

พฤติกรรมท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันท่ี
เกิดขึ้นจากการใช้งาน การเกิดฟันสึกประเภทต่าง ๆ การดูแล
สุขอนามัยช่องปากในวัยผู้ใหญ่และหญิงมีครรภ์ อันจะส่งผลให้เกิด
การเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาของหญิงมีครรภ์ท่ีอาจมีผลต่อช่องปาก การประเมิน
ภาวะสุขภาพช่องปากของบุคคลวัยท างานทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และเชื่อมโยงกับการประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิต พลวัตรของครอบครัว สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
รวมท้ังการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่และหญิงมีครรภ์ 
 
903302 ทักษะทางคลินิกทันตกรรม  2(0-6-3) 
 (Clinical Skill Development in Dentistry)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การเรียนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
คลินิกทันตกรรม หลักการท างานด้วยการรับรู้การเคลื่อนไหวของ
กล้ามเน้ือและข้อต่อ และประยุกต์ในการปฏิบัติงานทันตกรรม , 
หลักการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักการยศาสตร์ 
การก าหนดท่าทางและต าแหน่งในการท างานท่ีสมดุล การจัด
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการ
ดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย การใช้กระจกส่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะการใช้มือควบคู่กับการมองเห็น และดุลยภาพบ าบัดเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขการบาดเจ็บของระบบกล้ามเน้ือและกระดูกของ
ร่างกาย 
 
903401 รังสีวิทยาช่องปาก   1(1-0-2) 
 (Oral Radiology)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

ความรู้พื้นฐานทางรังสีฟิสิกส์ กระบวนการเกิดภาพรังสี 
อันตรายและการป้องกันจากรังสีเอกซ์ เทคนิคการถ่ายภาพรังสี
ภายในและภายนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล การ
เก็บภาพถ่ายรังสี ลักษณะภาพรังสีท่ีปกติและผิดปกติ และการแปล
ผลภาพรังสี 
 
903402 วิทยาการโรคฟันผุ 3: ทันตกรรมบูรณะ 3(2-3-3) 
 (Cariology III: Restorative Dentistry)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การจ าแนกชนิด ลักษณะทางคลินิกของรอยโรคฟันผุ 
ภาพรังสีของรอยผุ การตรวจช่องปาก การลงบันทึกพยาธิสภาพของ
ฟันและการวางแผนการรักษา การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการ
ป้องกันโรคในช่องปาก คุณสมบัติของวัสดุบูรณะฟันชนิดต่าง ๆ 
หลักการเลือกใช้วัสดุบูรณะฟันให้เหมาะสมกับสภาพสุขภาพช่องปาก
ของผู้ป่วยเฉพาะราย หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้มาก
ท่ีสุด การบูรณะฟันด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และเรซินคอมโพสิตให้ได้
ประสิทธิภาพสุงสุด การใช้สารบอนดิง กลไกของการยึดติด การฝึก
ปฏิบัติบูรณะรอยผุจ าลองบนฟันพลาสติกและฟันจริงด้วยวัสดุกลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเรซินคอมโพสิต การใส่แผ่นยางกั้นน้ าลาย
เพื่อการบูรณะฟัน การก าจัดฟันผุ และการบูรณะฟันชั่วคราว 
 
903403 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 1:   2(1-3-3) 

พยาธิสภาพ  
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders I: 
Pathology)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
โรคหรือความผิดปกติท่ีเกิดกับกระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้าในกลุ่มถุงน้ าชนิดต่าง ๆ เน้ืองอกท้ังชนิดไม่ร้ายแรงและ
ร้ายแรง การติดเชื้อของใบหน้าและขากรรไกร การเจริญและพัฒนา
ท่ีผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ใบหน้า กะโหลกศีรษะ 
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902402 สุขภาพช่องปากเด็ก 3: การรักษา 3(2-3-5) 
 (Children Oral Health III: Treatment)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การตรวจ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษา การ
ปรับพฤติกรรม ภยันตรายในฟันเด็ก การใช้ฟลูออไรด์วานิช การผนึก
หลุมร่องฟัน การใช้อุปกรณ์กันน้ าลาย การใช้ยาชา การถอนฟัน และ
การบูรณะฟันน้ านมและฟันแท้ท่ีขึ้นใหม่ การรักษาโพรงประสาทฟัน
ในฟันน้ านม ครอบฟันเหล็กไร้สนิม การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก
และป้องกันโรคช่องปากส าหรับเด็กพิเศษ กรณีท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ใช้ยากล่อมประสาทและยาสลบ การท าเครื่องมือป้องกันช่องว่างและ
เครื่องมือขยายช่องว่าง ฝึกปฏิบัติใส่แผ่นยางกันน้ าลาย การบูรณะ
ฟันน้ านม การท าครอบฟันไร้สนิม การรักษาคลองรากฟัน การท า
เครื่องมือป้องกันช่องว่าง 
 
902403 ทันตกรรมฟื้นฟู 1: ทันตกรรมบดเคี้ยว 2(1-3-3) 
 (Oral Rehabilitation I: Masticatory Sciences)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

องค์ประกอบและการท าหน้าท่ีของระบบบดเ ค้ียว 
หลักการและชนิดของการสบฟัน การเคล่ือนท่ีของขากรรไกร ความ
ผิดปกติในการท าหน้าท่ี และความเจ็บปวดในบริเวณขากรรไกรและ
ใบหน้าในระบบบดเค้ียว การตรวจ วินิจฉัย แก้ไขรักษาและ
ประเมินผล 
 
902404 ทันตกรรมฟื้นฟู 2: ทันตกรรมจัดฟัน 2(1-3-3) 
 (Oral Rehabilitation II: Orthodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

พัฒนาการของการสบฟัน สาเหตุและการจ าแนกการสบ
ฟันท่ีผิดปกติ หลักการวินิจฉัย หลักการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันใน
ระยะฟันน้ านม ฟันชุดผสม และฟันถาวร และการวางแผนการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันในชนิดต่าง ๆ 

ในการแก้ไขการสบฟันท่ีผิดปกติในระยะเริ่มแรกและการเคลื่อนฟัน
แบบง่าย ความรู้พื้นฐานในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 
บทบาทของทันตแพทย์ท่ัวไปในการรักษาและส่งต่อทางทันตกรรม
จัดฟัน การตรวจและวินิจฉัยเบื้องต้น การท าเครื่องมือแก้ไขการสบ
ฟันชนิดถอดได้แบบง่าย 
 
902501 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ทันตกรรม 2(0-6-3) 

จัดฟัน  
 (Oral Health Clinic I: Orthodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   
 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในการตรวจ บันทึก วิเคราะห์ 
วินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันท่ีเน้นด้านทันตก
รรมจัดฟันป้องกันและทันตกรรมจัดฟันสกัดกั้น 
 
902502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: สุขภาพ 5(0-15-7) 

ช่องปากส าหรับเด็ก  
 (Oral Health Clinic I: Children Oral Health)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   

การซักประวัติ การประเมินพฤติกรรม การตรวจภายนอก
และภายในช่องปาก การวินิจฉัยพฤติกรรม ความเสี่ยงต่อการเกิดฟัน
ผุและการวินิจฉัยโรคช่องปาก การวางแผนการรักษาแบบพร้อมมูล 
ตลอดจนการรักษาแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยเด็กพิเศษท่ี
ครอบคลุมเทคนิคการจัดการพฤติกรรมผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน การเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการรักษา การแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน วิธีการทางทันตกรรม
ป้องกัน การบูรณะฟัน การรักษาประสาทฟันน้ านม การถอนฟัน 
การจัดการช่องว่างในขากรรไกร ในกรณีท่ีสูญเสียฟันน้ านมไปก่อน
ก าหนด และการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเป็นระยะ 
 
 
 

753 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

903301 สุขภาพช่องปากผู้ใหญ่  2(2-0-4) 
 (Adult Oral Health)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

พฤติกรรมท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันท่ี
เกิดขึ้นจากการใช้งาน การเกิดฟันสึกประเภทต่าง ๆ การดูแล
สุขอนามัยช่องปากในวัยผู้ใหญ่และหญิงมีครรภ์ อันจะส่งผลให้เกิด
การเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาของหญิงมีครรภ์ท่ีอาจมีผลต่อช่องปาก การประเมิน
ภาวะสุขภาพช่องปากของบุคคลวัยท างานทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และเชื่อมโยงกับการประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิต พลวัตรของครอบครัว สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
รวมท้ังการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่และหญิงมีครรภ์ 
 
903302 ทักษะทางคลินิกทันตกรรม  2(0-6-3) 
 (Clinical Skill Development in Dentistry)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การเรียนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
คลินิกทันตกรรม หลักการท างานด้วยการรับรู้การเคลื่อนไหวของ
กล้ามเน้ือและข้อต่อ และประยุกต์ในการปฏิบัติงานทันตกรรม , 
หลักการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักการยศาสตร์ 
การก าหนดท่าทางและต าแหน่งในการท างานท่ีสมดุล การจัด
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการ
ดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย การใช้กระจกส่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะการใช้มือควบคู่กับการมองเห็น และดุลยภาพบ าบัดเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขการบาดเจ็บของระบบกล้ามเน้ือและกระดูกของ
ร่างกาย 
 
903401 รังสีวิทยาช่องปาก   1(1-0-2) 
 (Oral Radiology)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

ความรู้พื้นฐานทางรังสีฟิสิกส์ กระบวนการเกิดภาพรังสี 
อันตรายและการป้องกันจากรังสีเอกซ์ เทคนิคการถ่ายภาพรังสี
ภายในและภายนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล การ
เก็บภาพถ่ายรังสี ลักษณะภาพรังสีท่ีปกติและผิดปกติ และการแปล
ผลภาพรังสี 
 
903402 วิทยาการโรคฟันผุ 3: ทันตกรรมบูรณะ 3(2-3-3) 
 (Cariology III: Restorative Dentistry)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การจ าแนกชนิด ลักษณะทางคลินิกของรอยโรคฟันผุ 
ภาพรังสีของรอยผุ การตรวจช่องปาก การลงบันทึกพยาธิสภาพของ
ฟันและการวางแผนการรักษา การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการ
ป้องกันโรคในช่องปาก คุณสมบัติของวัสดุบูรณะฟันชนิดต่าง ๆ 
หลักการเลือกใช้วัสดุบูรณะฟันให้เหมาะสมกับสภาพสุขภาพช่องปาก
ของผู้ป่วยเฉพาะราย หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้มาก
ท่ีสุด การบูรณะฟันด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และเรซินคอมโพสิตให้ได้
ประสิทธิภาพสุงสุด การใช้สารบอนดิง กลไกของการยึดติด การฝึก
ปฏิบัติบูรณะรอยผุจ าลองบนฟันพลาสติกและฟันจริงด้วยวัสดุกลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเรซินคอมโพสิต การใส่แผ่นยางกั้นน้ าลาย
เพื่อการบูรณะฟัน การก าจัดฟันผุ และการบูรณะฟันชั่วคราว 
 
903403 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 1:   2(1-3-3) 

พยาธิสภาพ  
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders I: 
Pathology)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
โรคหรือความผิดปกติท่ีเกิดกับกระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้าในกลุ่มถุงน้ าชนิดต่าง ๆ เน้ืองอกท้ังชนิดไม่ร้ายแรงและ
ร้ายแรง การติดเชื้อของใบหน้าและขากรรไกร การเจริญและพัฒนา
ท่ีผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ใบหน้า กะโหลกศีรษะ 
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903404 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 2:   2(1-3-3) 
ศัลยศาสตร์ช่องปาก  
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders II: Oral 
Surgery)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
หลักการวินิจฉัย อธิบายสาเหตุและให้การรักษาท่ีไม่

ซับซ้อนแก่ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตรายในบริเวณช่องปาก ท้ังในฟันน้ านม
และฟันแท้ กระดูกขากรรไกรและใบหน้า การถอนฟันและการผ่าตัด
ฟันคุด การผ่าตัดเล็กในช่องปากอื่น ๆ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาแทรก
ซ้อนภายหลังการรักษา 
 
รายวิชาคลินิกสุขภาพช่องปาก 1 

การรักษาแบบองค์รวมในผู้ป่วยท่ีต้องการรักษาชนิดท่ีไม่
ยุ่งยาก ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจ การส่งถ่ายและแปลภาพรังสี 
การวินิจฉัย การประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคในช่องปาก 
การวางแผนการรักษา การให้การรักษา การบรูณะฟื้นฟูและอวัยวะ
ท่ีเกี่ยวข้อง การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยให้สามารถดูแลรักษาอนามัยช่อง
ปากของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคลินิกต่าง ๆ ท่ี
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติทุกคลินิกในโรงพยาบาลสมทบหมุนเวียนท้ัง
ปีการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 
903501 การวางแผนการรักษาสุขภาพช่องปาก 2(1-3-3) 

(Clinical Decision Making and Treatment 
Planning in Oral Health Care)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
ประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นจากประวัติการมีโรคทางร่างกาย

และโรคในช่องปาก ล าดับและขั้นตอนการตรวจผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย
และช่องปาก พฤติกรรมส่วนบุคคลในการดูแลสุขภาพช่องปาก การ
ตรวจช่องปาก การส่งถ่ายภาพรังสี การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การแปลผล การรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัย การเสนอ

ทางเลือกของการรักษาพร้อมข้อดีข้อเสียท่ีอ้างอิงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ป่วย 
 
903502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: การตรวจ 5(0-15-7) 

พิเคราะห์โรคช่องปากและรังสีวิทยา  
(Oral Health Clinic I: Diagnostics and Radiolog  

วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   
การซักประวัติ การตรวจภายในและภายนอกช่องปากใน

ผู้ป่วย การตรวจอย่างละเอียดในต าแหน่งท่ีมีอาการตามวิธีการเป็น
ขั้นตอน การส่งถ่ายภาพรังสีและแปลผล การส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การขอค าปรึกษาแพทย์ทันตแพทย์
ต่างสาขา การวินิจฉัย การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพช่องปากแบบองค์รวม การอธิบายแผนการรักษา ข้อดี 
ข้อด้อยทางเลือกในการรักษาให้ผู้ป่วยตัดสินใจ การบันทึกรายงาน
ผู้ป่วยอย่างสมบรูณ์ การรักษารอยโรคของเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก
และการติดตามผลการรักษา 
 
903503 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1:   5(0-15-7) 

ทันตกรรมบูรณะ  
 (Oral Health Clinic I: Restorative Dentistry)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   

การซักประวัติ การตรวจหารอยผุ การวินิจฉัยพฤติกรรม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ การบรูณะรอย
ผุตามหลักการอนุรักษ์ การเลือกใช้วัสดุบูรณะฟันท่ีเหมาะสมกับ
สภาพช่องปากและระดับความเสี่ยงต่อโรคฟันผุของผู้ป่วย การ
วางแผนการรักษาตามระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 
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903504 คลินิกสขุภาพช่องปาก 1: ศัลยศาสตร์ 5(0-15-7) 
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล  
(Oral Health Clinic I: Oral and Maxillofacial 
Surgery)  

วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   
การฝึกปฏิบัติการในคลินิก ซักประวัติ ตรวจ ประเมิน 

และวางแผนการรักษาทางศัลยศาสตร์ช่องปากแก่ผู้ป่วย พื้นฐาน
หัตถการทางศัลยศาสตร์ช่องปาก การเย็บแผล ท าแผลในและนอก
ช่องปาก การดูแลและจัดการผู้ป่วยนอกท่ีมารับการรักษาทาง
ศัลยศาสตร์ช่องปาก การถอนฟันและผ่าตัดฟันคุดรวมท้ังการผ่าตัด
เล็กในช่องปากอื่นๆ การจัดการผู้ป่วย การดูแลและวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ การเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ในการผ่าตัด
เล็กในช่องปาก การรับและดูแลผู้ป่วยในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 
การยึดกระดูกขากรรไกร 
 
903601 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพ 6(0-18-9) 

ช่องปากองค์รวม  
 (Oral Health Clinic II: Holistic Oral Health Care) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การฝึกปฏิบัติในคลินิก การซักประวัติ การตรวจและ
วินิจฉัย การส่งถ่ายและแปลผลภาพถ่ายรังสี การวางแผนการรักษา
และการป้องกันแบบองค์รวม และให้การรักษาแก่ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาใน
การรักษาท่ีมีความยุ่งยาก ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา 
โดยอาศัยหลักวิทยาการทันตแพทยศาสตร์ และสอดคล้องกับบริบท
ของผู้ป่วยในการสร้างเสริมสุขภาพในช่องปาก การป้องกันโรค การ
บ าบัดรั กษาและฟื้ นฟูสภาพช่องปาก รวมถึ งการน า เสนอ
ผลการรักษาผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ และศึกษาระบบการบริหารจัดการ
คลินิก การเรียนรู้เรื่ององค์กรวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยการ
น าเสนอรายงานผลการรักษาท่ีเสร็จสมบรูณ์ และเขียนรายงานผู้ป่วย 
1 คน (portfolio) 

903602 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:   6(0-18-9) 
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านรังสีวินิจฉัย  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Diagnostic Radiology)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี    
การแปลภาพรังสีรอยโรคท่ีเกิดขึ้นกับช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล การถ่ายภาพรังสีเพื่องานทันตกรรมด้านต่างๆ เช่น งาน
ทันตกรรมรากเทียม การถ่ายภาพข้อต่อขากรรไกร การใช้ภาพรังสี
ดิจิตอลเพื่องานทันตกรรม 

 
903603 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:   6(0-18-9) 

ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านเวชศาสตร์ช่องปาก
 (Oral Health Clinic IV: Professional Elective in  

Oral Medicine)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การตรวจพิเคราะห์ การวินิจฉัยโรค การวางแผนการ
รักษา และการบ าบัดรักษาผู้ป่วยท่ีมีรอยโรคในช่องปากและการ
ติดตามผลการรักษา การตัดชิ้นเนื้อและฝึกอ่านแปลผลการตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยา 
 
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 ท่ีมีผลต่อสุขภาพท่ัวไปและคุณภาพชีวิต บน
พื้ นฐานของหลักฐานเชิ งประจักษ์และทฤษฎีการประ เมิน
กระบวนการ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการใน
สถานการณ์ของครอบครัวหรือชุมชนจริง 
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903404 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 2:   2(1-3-3) 
ศัลยศาสตร์ช่องปาก  
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders II: Oral 
Surgery)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
หลักการวินิจฉัย อธิบายสาเหตุและให้การรักษาท่ีไม่

ซับซ้อนแก่ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตรายในบริเวณช่องปาก ท้ังในฟันน้ านม
และฟันแท้ กระดูกขากรรไกรและใบหน้า การถอนฟันและการผ่าตัด
ฟันคุด การผ่าตัดเล็กในช่องปากอื่น ๆ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาแทรก
ซ้อนภายหลังการรักษา 
 
รายวิชาคลินิกสุขภาพช่องปาก 1 

การรักษาแบบองค์รวมในผู้ป่วยท่ีต้องการรักษาชนิดท่ีไม่
ยุ่งยาก ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจ การส่งถ่ายและแปลภาพรังสี 
การวินิจฉัย การประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคในช่องปาก 
การวางแผนการรักษา การให้การรักษา การบรูณะฟื้นฟูและอวัยวะ
ท่ีเกี่ยวข้อง การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยให้สามารถดูแลรักษาอนามัยช่อง
ปากของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคลินิกต่าง ๆ ท่ี
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติทุกคลินิกในโรงพยาบาลสมทบหมุนเวียนท้ัง
ปีการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 
903501 การวางแผนการรักษาสุขภาพช่องปาก 2(1-3-3) 

(Clinical Decision Making and Treatment 
Planning in Oral Health Care)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
ประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นจากประวัติการมีโรคทางร่างกาย

และโรคในช่องปาก ล าดับและขั้นตอนการตรวจผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย
และช่องปาก พฤติกรรมส่วนบุคคลในการดูแลสุขภาพช่องปาก การ
ตรวจช่องปาก การส่งถ่ายภาพรังสี การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การแปลผล การรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัย การเสนอ

ทางเลือกของการรักษาพร้อมข้อดีข้อเสียท่ีอ้างอิงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ป่วย 
 
903502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: การตรวจ 5(0-15-7) 

พิเคราะห์โรคช่องปากและรังสีวิทยา  
(Oral Health Clinic I: Diagnostics and Radiolog  

วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   
การซักประวัติ การตรวจภายในและภายนอกช่องปากใน

ผู้ป่วย การตรวจอย่างละเอียดในต าแหน่งท่ีมีอาการตามวิธีการเป็น
ขั้นตอน การส่งถ่ายภาพรังสีและแปลผล การส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การขอค าปรึกษาแพทย์ทันตแพทย์
ต่างสาขา การวินิจฉัย การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพช่องปากแบบองค์รวม การอธิบายแผนการรักษา ข้อดี 
ข้อด้อยทางเลือกในการรักษาให้ผู้ป่วยตัดสินใจ การบันทึกรายงาน
ผู้ป่วยอย่างสมบรูณ์ การรักษารอยโรคของเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก
และการติดตามผลการรักษา 
 
903503 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1:   5(0-15-7) 

ทันตกรรมบูรณะ  
 (Oral Health Clinic I: Restorative Dentistry)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   

การซักประวัติ การตรวจหารอยผุ การวินิจฉัยพฤติกรรม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ การบรูณะรอย
ผุตามหลักการอนุรักษ์ การเลือกใช้วัสดุบูรณะฟันท่ีเหมาะสมกับ
สภาพช่องปากและระดับความเสี่ยงต่อโรคฟันผุของผู้ป่วย การ
วางแผนการรักษาตามระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 
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903504 คลินิกสขุภาพช่องปาก 1: ศัลยศาสตร์ 5(0-15-7) 
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล  
(Oral Health Clinic I: Oral and Maxillofacial 
Surgery)  

วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   
การฝึกปฏิบัติการในคลินิก ซักประวัติ ตรวจ ประเมิน 

และวางแผนการรักษาทางศัลยศาสตร์ช่องปากแก่ผู้ป่วย พื้นฐาน
หัตถการทางศัลยศาสตร์ช่องปาก การเย็บแผล ท าแผลในและนอก
ช่องปาก การดูแลและจัดการผู้ป่วยนอกท่ีมารับการรักษาทาง
ศัลยศาสตร์ช่องปาก การถอนฟันและผ่าตัดฟันคุดรวมท้ังการผ่าตัด
เล็กในช่องปากอื่นๆ การจัดการผู้ป่วย การดูแลและวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ การเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ในการผ่าตัด
เล็กในช่องปาก การรับและดูแลผู้ป่วยในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 
การยึดกระดูกขากรรไกร 
 
903601 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพ 6(0-18-9) 

ช่องปากองค์รวม  
 (Oral Health Clinic II: Holistic Oral Health Care) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การฝึกปฏิบัติในคลินิก การซักประวัติ การตรวจและ
วินิจฉัย การส่งถ่ายและแปลผลภาพถ่ายรังสี การวางแผนการรักษา
และการป้องกันแบบองค์รวม และให้การรักษาแก่ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาใน
การรักษาท่ีมีความยุ่งยาก ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา 
โดยอาศัยหลักวิทยาการทันตแพทยศาสตร์ และสอดคล้องกับบริบท
ของผู้ป่วยในการสร้างเสริมสุขภาพในช่องปาก การป้องกันโรค การ
บ าบัดรั กษาและฟื้ นฟูสภาพช่องปาก รวมถึ งการน า เสนอ
ผลการรักษาผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ และศึกษาระบบการบริหารจัดการ
คลินิก การเรียนรู้เรื่ององค์กรวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยการ
น าเสนอรายงานผลการรักษาท่ีเสร็จสมบรูณ์ และเขียนรายงานผู้ป่วย 
1 คน (portfolio) 

903602 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:   6(0-18-9) 
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านรังสีวินิจฉัย  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Diagnostic Radiology)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี    
การแปลภาพรังสีรอยโรคท่ีเกิดขึ้นกับช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล การถ่ายภาพรังสีเพื่องานทันตกรรมด้านต่างๆ เช่น งาน
ทันตกรรมรากเทียม การถ่ายภาพข้อต่อขากรรไกร การใช้ภาพรังสี
ดิจิตอลเพื่องานทันตกรรม 

 
903603 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:   6(0-18-9) 

ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านเวชศาสตร์ช่องปาก
 (Oral Health Clinic IV: Professional Elective in  

Oral Medicine)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การตรวจพิเคราะห์ การวินิจฉัยโรค การวางแผนการ
รักษา และการบ าบัดรักษาผู้ป่วยท่ีมีรอยโรคในช่องปากและการ
ติดตามผลการรักษา การตัดชิ้นเนื้อและฝึกอ่านแปลผลการตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยา 
 
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 ท่ีมีผลต่อสุขภาพท่ัวไปและคุณภาพชีวิต บน
พื้ นฐานของหลักฐานเชิ งประจักษ์และทฤษฎีการประ เมิน
กระบวนการ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการใน
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. การท าศัลยกรรมปริทันต์ 

การท าศัลยกรรมร่วมกับงานทันตกรรมสาขาอื่น 
 
903606 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านวิทยาการโรคฟันผุ  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Cariology)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี    
การจัดการ การรักษา และการควบคุมโรคฟันผุท่ีซับซ้อน

ในเด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ ท่ีต้องการดูแลพิ เศษ ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 
 
903607 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมบูรณะ  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Restorative Dentistry)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
งานทันตกรรมบูรณะท่ีมีความซับซ้อน การท า inlay, 

onlay และ veneer รวมท้ังศึกษาวัสดุบูรณะฟันชนิดใหม่ ๆ 
 
903608 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านวิทยาเอ็นโดดอนท์  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Endodontics)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การรักษาคลองรากฟันในฟันรากเดียวสองรากท่ีซับซ้อน 
การรักษาคลองรากในฟันหลายราก การช่วยการท าศัลยกรรมเอ็นโด
ดอนต ์
  
903609 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:   6(0-18-9) 

ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านศัลยศาสตร์ 
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Oral and Maxillofacial Surgery)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
คลินิกศัลยศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับ

กระดูกขากรรไกรและใบหน้า การท ารากเทียม การปฏิบัติงานร่วม
ระหว่างทันตแพทย์และแพทย์ 
 
903610 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมประดิษฐ์  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Prosthodontics)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ท้ังชนิดถอดได้และติดแน่น ใน

รายท่ีมีความซับซ้อน 
 
903611 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านสุขภาพช่องปากส าหรับเด็ก  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Children Oral Health)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
งานคลินิกและ/หรือช่วยงานทันตกรรมส าหรับเด็กท่ีมี

ปัญหาในความร่วมมือ การรักษาผู้ป่วยเด็กท่ีมีโรคทางระบบ และเด็ก
พิการ สังเกตการณ์การจัดการผู้ป่วยเด็กที่ต้องได้รับการรักษาทางทัน
ตกรรมภายใต้การดมยาสลบ 
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903612 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:   6(0-18-9) 
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมท่ัวไป  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
General Dentistry)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยแบบผสมผสาน มีการ

วางแผนการรักษาและการเลือกแนวทางการรักษาโดยใช้หลักการทัน
ตกรรมพร้อมมูลในรายท่ียุ่งยากซับซ้อน 
 
903613 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Elderly Oral Health)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี     
การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยสูงอายุภายใต้

หลักการการดูแลรักษาแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ผู้สูงอายุ ครอบคลุมงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษา
ฟื้นฟู และ การเรียนรู้ระบบบริการงานท้ังในคลินิกสุขภาพช่องปาก
และการดูแลรักษานอกสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุ 
 
904301 สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  2(2-0-4) 
 (Elderly Oral Health)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและผลกระทบต่อ
ระบบสุขภาพ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการชราภาพและ
พยาธิสภาพท่ีพบได้บ่อยในช่องปากของผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ หลักการ
การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
ครอบคลุมงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ไปจนถึงการวาง
แผนการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 
 

904401 ปริทันตวิทยา 1: พยาธิสภาพ  2(1-0-2) 
 (Periodontology I: Pathology)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

บทบาทของระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีต่อแบคทีเรียในคราบจุลิ
นทรีต่อการเกิดและการด าเนินโรคปริทันต์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางจุลกายวิภาคและทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ท่ีเป็นโรค สาเหตุ
หลัก สาเหตุเสริม และปัจจัยเสี่ยงของโรคปริทันต์ การจ าแนกโรคปริ
ทันต์ การตรวจอวัยวะปริทันต์ทางคลินิก การแปลภาพถ่ายรังสี การ
วินิจฉัย การพยากรณ์โรค รวมท้ังการควบคุมอนามัยช่องปากแบบ
ต่าง ๆ การประเมินผลการรักษาและการหายของอวัยวะปริทันต์ 
ภายหลังการรักษาขั้นควบคุมอนามัยช่องปาก เหตุผลและ
วัตถุประสงค์ของการรักษาโรคปริทันต์ขั้นคงสภาพ 
 
904402 ปริทันตวิทยา 2: การจัดการและรักษา 2(1-3-3) 

(Periodontology II: Management and Treatment) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การรักษาโรคปริทันต์ขั้นควบคุมอนามัยช่องปาก ซ่ึง
ประกอบด้วยการรักษาโรคปริทันต์โดยการขูดหินน้ าลายและเกลา
รากฟัน การใช้ยาปฏิชีวนะทางระบบและเฉพาะท่ีในการรักษาและ
ควบคุมโรค การปรับการสบฟันเฉพาะต าแหน่ง การควบคุมและ
แก้ไขฟันโยก การประเมินผลการรักษาและการหายของอวัยวะ ปริ
ทันต์ภายหลังการรักษาการดูแลสภาวะปริทันต์รอบรากเทียม การ
ท าศัลยกรรมปริทันต์ เครื่องมือที่ใช้ ประเภทของการท าศัลยกรรมปริ
ทันต์ ข้อบ่งชี้และข้อห้าม/ข้อจ ากัดการบันทึกบัตรผู้ป่วยโรคปริทันต์ 
การตรวจส่วนต่าง ๆของเหงือกและรอยต่อเหงือกกับเยื่อเมือก การ
ตรวจดูรูปร่างของรากฟันและช่องรากฟันกราม การใช้เครื่องมือขูด
หินน้ าลายด้วยมือรวมท้ังเครื่องขูดหินน้ าลายไฟฟ้า การฝึกหัดขูดหิน
น้ าลายและขัดฟัน ฝึกการสอนการแปรงฟันและใช้เส้นใยขัดฟัน การ
ใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ช่วยท าความสะอาดช่องปากและฟัน วิธีสอนหรือให้
ความรู้เกี่ยวกับอนามัยช่องปาก การดูแลรักษา และการลับเครื่องมือ
ขูดหินน้ าลาย 
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903605 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 
วิชาชีพทันตกรรมด้านปริทันตวิทยา  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Periodontics)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
การรักษาผู้ป่วยปริทันต์อักเสบ. การท าศัลยกรรมปริทันต์ 

การท าศัลยกรรมร่วมกับงานทันตกรรมสาขาอื่น 
 
903606 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านวิทยาการโรคฟันผุ  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Cariology)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี    
การจัดการ การรักษา และการควบคุมโรคฟันผุท่ีซับซ้อน

ในเด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ ท่ีต้องการดูแลพิ เศษ ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 
 
903607 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมบูรณะ  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Restorative Dentistry)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
งานทันตกรรมบูรณะท่ีมีความซับซ้อน การท า inlay, 

onlay และ veneer รวมท้ังศึกษาวัสดุบูรณะฟันชนิดใหม่ ๆ 
 
903608 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านวิทยาเอ็นโดดอนท์  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Endodontics)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การรักษาคลองรากฟันในฟันรากเดียวสองรากท่ีซับซ้อน 
การรักษาคลองรากในฟันหลายราก การช่วยการท าศัลยกรรมเอ็นโด
ดอนต ์
  
903609 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:   6(0-18-9) 

ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านศัลยศาสตร์ 
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Oral and Maxillofacial Surgery)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
คลินิกศัลยศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับ

กระดูกขากรรไกรและใบหน้า การท ารากเทียม การปฏิบัติงานร่วม
ระหว่างทันตแพทย์และแพทย์ 
 
903610 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมประดิษฐ์  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Prosthodontics)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ท้ังชนิดถอดได้และติดแน่น ใน

รายท่ีมีความซับซ้อน 
 
903611 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านสุขภาพช่องปากส าหรับเด็ก  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Children Oral Health)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
งานคลินิกและ/หรือช่วยงานทันตกรรมส าหรับเด็กท่ีมี

ปัญหาในความร่วมมือ การรักษาผู้ป่วยเด็กท่ีมีโรคทางระบบ และเด็ก
พิการ สังเกตการณ์การจัดการผู้ป่วยเด็กที่ต้องได้รับการรักษาทางทัน
ตกรรมภายใต้การดมยาสลบ 
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903612 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:   6(0-18-9) 
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมท่ัวไป  
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
General Dentistry)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยแบบผสมผสาน มีการ

วางแผนการรักษาและการเลือกแนวทางการรักษาโดยใช้หลักการทัน
ตกรรมพร้อมมูลในรายท่ียุ่งยากซับซ้อน 
 
903613 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9) 

วิชาชีพทันตกรรมด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in 
Elderly Oral Health)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี     
การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยสูงอายุภายใต้

หลักการการดูแลรักษาแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ผู้สูงอายุ ครอบคลุมงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษา
ฟื้นฟู และ การเรียนรู้ระบบบริการงานท้ังในคลินิกสุขภาพช่องปาก
และการดูแลรักษานอกสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุ 
 
904301 สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  2(2-0-4) 
 (Elderly Oral Health)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและผลกระทบต่อ
ระบบสุขภาพ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการชราภาพและ
พยาธิสภาพท่ีพบได้บ่อยในช่องปากของผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ หลักการ
การดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
ครอบคลุมงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ไปจนถึงการวาง
แผนการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 
 

904401 ปริทันตวิทยา 1: พยาธิสภาพ  2(1-0-2) 
 (Periodontology I: Pathology)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

บทบาทของระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีต่อแบคทีเรียในคราบจุลิ
นทรีต่อการเกิดและการด าเนินโรคปริทันต์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางจุลกายวิภาคและทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ท่ีเป็นโรค สาเหตุ
หลัก สาเหตุเสริม และปัจจัยเสี่ยงของโรคปริทันต์ การจ าแนกโรคปริ
ทันต์ การตรวจอวัยวะปริทันต์ทางคลินิก การแปลภาพถ่ายรังสี การ
วินิจฉัย การพยากรณ์โรค รวมท้ังการควบคุมอนามัยช่องปากแบบ
ต่าง ๆ การประเมินผลการรักษาและการหายของอวัยวะปริทันต์ 
ภายหลังการรักษาขั้นควบคุมอนามัยช่องปาก เหตุผลและ
วัตถุประสงค์ของการรักษาโรคปริทันต์ขั้นคงสภาพ 
 
904402 ปริทันตวิทยา 2: การจัดการและรักษา 2(1-3-3) 

(Periodontology II: Management and Treatment) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การรักษาโรคปริทันต์ขั้นควบคุมอนามัยช่องปาก ซ่ึง
ประกอบด้วยการรักษาโรคปริทันต์โดยการขูดหินน้ าลายและเกลา
รากฟัน การใช้ยาปฏิชีวนะทางระบบและเฉพาะท่ีในการรักษาและ
ควบคุมโรค การปรับการสบฟันเฉพาะต าแหน่ง การควบคุมและ
แก้ไขฟันโยก การประเมินผลการรักษาและการหายของอวัยวะ ปริ
ทันต์ภายหลังการรักษาการดูแลสภาวะปริทันต์รอบรากเทียม การ
ท าศัลยกรรมปริทันต์ เครื่องมือที่ใช้ ประเภทของการท าศัลยกรรมปริ
ทันต์ ข้อบ่งชี้และข้อห้าม/ข้อจ ากัดการบันทึกบัตรผู้ป่วยโรคปริทันต์ 
การตรวจส่วนต่าง ๆของเหงือกและรอยต่อเหงือกกับเยื่อเมือก การ
ตรวจดูรูปร่างของรากฟันและช่องรากฟันกราม การใช้เครื่องมือขูด
หินน้ าลายด้วยมือรวมท้ังเครื่องขูดหินน้ าลายไฟฟ้า การฝึกหัดขูดหิน
น้ าลายและขัดฟัน ฝึกการสอนการแปรงฟันและใช้เส้นใยขัดฟัน การ
ใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ช่วยท าความสะอาดช่องปากและฟัน วิธีสอนหรือให้
ความรู้เกี่ยวกับอนามัยช่องปาก การดูแลรักษา และการลับเครื่องมือ
ขูดหินน้ าลาย 
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904403 วิทยาเอ็นโดดอนต์   3(2-3-5) 
 (Endodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

ปรัชญา หลักการวิทยาเอนโดดอนต์ จุลกายวิภาค 
สรีรวิทยาและโรคต่าง ๆ ของเน้ือเยื่อในโพรงฟันและเน้ือเยื่อปลาย
ราก กระบวนการตรวจพิเคราะห์ วินิจฉัยโรค กระบวนการรักษา 
การบูรณะฟันหลังการรักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา 
การฝึกปฏิบัติการรักษาคลองรากฟันในฟันถาวรในสถานการณ์
จ าลอง การเปิดทางเข้าสู่โพรงเน้ือเยื่อในฟัน การเตรียมคลองรากฟัน 
การอุดคลองรากฟัน 
 
904404 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 1:   2(1-3-3) 

พยาธิสภาพ  
(Oral Soft Tissue Lesions and Diseases I: 
Pathology)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
โรคของเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก สภาวะและรอยโรคก่อน

เกิดมะเร็ง เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและมะเร็งของเน้ือเยื่ออ่อนในช่อง
ปาก โรคทางระบบท่ีพบบ่อยทางทันตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือเยื่อ
อ่อนในช่องปาก โรคของต่อมน้ าลาย การแปลผลภาพรังสีของต่อม
น้ าลายและไซนัสของกระดูกขากรรไกรบน 
 
904405 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 2: การ 2(1-3-3) 

พิเคราะห์และรักษา  
(Oral Soft Tissue Lesions and Diseases II: 
Diagnosis and Treatment)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
หลักวิธีการ วินิจฉัยแยกรอยโรค การรักษาโรคหรือความ

ผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก การตัดชิ้นเน้ือส่งตรวจ
ทางพยาธิวิทยา หลักการรักษารอยโรคก่อนมะเร็ง การรักษามะเร็ง

ช่องปากด้วยวิธีรังสีรักษา เคมีบ าบัดและศัลยกรรม รวมท้ังการรักษา
ดูแลสุขภาพช่องปากก่อน ระหว่างและภายหลังการรักษามะเร็งท่ี
บริเวณศีรษะและล าคอ การท าอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า การแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการรักษาโรค 
 
904406 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 3:   2(1-3-3) 

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders III: Oral 
and Maxillofacial Surgery)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
การผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติด้านเวช

ศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปากและศัลยศาสตร์ เพื่อให้สามารถ
วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาโรคในช่องปากและกระดูก
ขากรรไกร ตลอดจนวิธีรักษาทางศัลยกรรม ความผิดปกติของกระดูก
ข้อต่อขากรรไกร ภาวะติดเชื้อในช่องปาก ตลอดจนการบาดเจ็บของ
ฟัน กระดูกขากรรไกรและกระดูกใบหน้าหัก รวมท้ังการดูแลผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล การรักษาภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยทางทันตกรรม 
 
904407 ทันตกรรมฟื้นฟู 3: ฟันเทียมชนิด 2(1-3-3) 

ติดแน่น 1  
 (Oral Rehabilitation III: Fixed Prosthodontics I)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

คุณลักษณะของฟันเทียมชนิดติดแน่นหรือครอบฟัน การ
บ่งชี้และข้อห้ามของการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การวินิจฉัยและ
การวางแผนการรักษา คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุและ
เครื่องมือในการท าฟันเทียมชนิดติดแน่น หลักการและขั้นตอนบูรณะ
ฟันภายหลังรักษาคลองรากฟัน หลักการและขั้นตอนการท าครอบ
ฟัน การท าครอบและสะพานฟันชั่วคราว พร้อมท้ังการฝึกปฏิบัติท า
ครอบฟันเทียมชนิดติดแน่นชนิดต่าง ๆ และการบูรณะฟันหลังจาก
การรักษาคลองรากฟันในหุ่นจ าลอง 
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904408 ทันตกรรมฟื้นฟู 4: ฟันเทียมชนิด 2(1-3-3) 
ติดแน่น 2  

 (Oral Rehabilitation IV: Fixed Prosthodontics II) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

หลักการและขั้นตอนการท าสะพานฟัน การเลือกใช้วัสดุท่ี
เหมาะสมในด้านคุณสมบัติและเศรษฐกิจท่ีจ าเป็น วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพของครอบและสะพานฟันในช่องปาก การแก้ไขและป้องกัน
ข้อบกพร่อง การฝึกปฏิบัติการท าครอบฟัน การเตรียมฟันเพื่อท า
ครอบฟันในหุ่นจ าลอง 
 
904409 ทันตกรรมฟื้นฟู 5: ฟันเทียมชนิด 2(1-3-3) 

ถอดได้บางส่วน  
(Oral Rehabilitation V: Removable Partial 
Prosthodontics)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
ลักษณะของสันเหงือก ส่วนประกอบและหน้าท่ีของฟัน

เทียมชนิดถอดได้ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการ
เตรียมสภาพช่องปากก่อนการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ ขั้นตอนและ
คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ในการท าฟันเทียมชนิดถอดได้ ข้อบ่งชี้และ
ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทฟันเทียมชนิดถอดได้ให้แก่ผู้ป่วย 
วิธีการใช้และการดูแลรักษาฟันเทียมชนิดถอดได้ การวิเคราะห์แบบ
พิมพ์ฟัน การออกแบบฟันเทียมชนิดถอดได้ การฝึกการเตรียมช่อง
ปากเพื่อใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ กระบวนการการท าฟันเทียมชนิด
ถอดได้ การประเมินและตรวจสอบชิ้นงานก่อนใส่ 
 
904410 ทันตกรรมฟื้นฟู 6: ฟันเทียมชนิด 2(1-3-3) 

ถอดได้ทั้งปาก  
 (Oral Rehabilitation VI: Complete denture)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี    

การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการเตรียม
สภาพช่องปากก่อนการใส่ฟันเทียมท้ังปาก ลักษณะของสันเหงือก 
ขั้นตอนและคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ในการท าฟันเทียมท้ังปาก ข้อบ่งชี้
และข้อพิจารณาในการเลือกประเภทฟันเทียมท้ังปาก การวิเคราะห์
การสบของฟันธรรมชาติท่ีคงเหลือ วิธีการใช้และการดูแลรักษาฟัน
เทียมท้ังปาก การวิเคราะห์แบบพิมพ์ฟัน การเตรียมช่องปากเพื่อใส่
ฟันเทียมท้ังปาก กระบวนการการท าฟันเทียม การจัดเรียงฟัน การ
ประเมินและตรวจสอบชิ้นงานก่อนใส่ การแก้ไขหลังการใส่ฟันเทียม
ท้ังปาก 
 
904411 ทันตกรรมฟื้นฟู 7: ทันตกรรมรากเทียม 1(1-0-2) 
 (Oral Rehabilitation VII: Implantology)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

คุณสมบัติของวัสดุ หลักการ ข้อบ่งชี้ และข้อห้ามของทัน
ตกรรมรากเทียม การตอบรับ การยึดติดของรากเทียมในกระดูก
ขากรรไกร การสบฟัน การดูแลรักษาเน้ือเยื่อรอบรากฟันเทียม การ
คงสภาพของทันตกรรมรากเทียม การประเมินผลและการส่งต่อการ
รักษาทางทันตกรรมรากเทียมท่ีเหมาะสม 
 
904501 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1 : ปริทันตวิทยา 5(0-15-7) 
 (Oral Health Clinic I : Periodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   

การตรวจวินิจฉัย การบันทึกบัตรปริทันต์ การวางแผนการ
รักษา พยากรณ์โรคการให้ทันตสุขศึกษาและการจูงใจผู้ป่วยในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบโดยการขูดหินน้ าลายและเกลา
รากฟัน การประเมินผลการรักษา การวางแผนการรักษาเพื่อส่ง
ผู้ป่วยท าศัลยกรรมปริทันต์ 
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904403 วิทยาเอ็นโดดอนต์   3(2-3-5) 
 (Endodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

ปรัชญา หลักการวิทยาเอนโดดอนต์ จุลกายวิภาค 
สรีรวิทยาและโรคต่าง ๆ ของเน้ือเยื่อในโพรงฟันและเน้ือเยื่อปลาย
ราก กระบวนการตรวจพิเคราะห์ วินิจฉัยโรค กระบวนการรักษา 
การบูรณะฟันหลังการรักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา 
การฝึกปฏิบัติการรักษาคลองรากฟันในฟันถาวรในสถานการณ์
จ าลอง การเปิดทางเข้าสู่โพรงเน้ือเยื่อในฟัน การเตรียมคลองรากฟัน 
การอุดคลองรากฟัน 
 
904404 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 1:   2(1-3-3) 

พยาธิสภาพ  
(Oral Soft Tissue Lesions and Diseases I: 
Pathology)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
โรคของเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก สภาวะและรอยโรคก่อน

เกิดมะเร็ง เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและมะเร็งของเน้ือเยื่ออ่อนในช่อง
ปาก โรคทางระบบท่ีพบบ่อยทางทันตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือเยื่อ
อ่อนในช่องปาก โรคของต่อมน้ าลาย การแปลผลภาพรังสีของต่อม
น้ าลายและไซนัสของกระดูกขากรรไกรบน 
 
904405 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 2: การ 2(1-3-3) 

พิเคราะห์และรักษา  
(Oral Soft Tissue Lesions and Diseases II: 
Diagnosis and Treatment)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
หลักวิธีการ วินิจฉัยแยกรอยโรค การรักษาโรคหรือความ

ผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก การตัดชิ้นเน้ือส่งตรวจ
ทางพยาธิวิทยา หลักการรักษารอยโรคก่อนมะเร็ง การรักษามะเร็ง

ช่องปากด้วยวิธีรังสีรักษา เคมีบ าบัดและศัลยกรรม รวมท้ังการรักษา
ดูแลสุขภาพช่องปากก่อน ระหว่างและภายหลังการรักษามะเร็งท่ี
บริเวณศีรษะและล าคอ การท าอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า การแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการรักษาโรค 
 
904406 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 3:   2(1-3-3) 

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders III: Oral 
and Maxillofacial Surgery)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
การผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติด้านเวช

ศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปากและศัลยศาสตร์ เพื่อให้สามารถ
วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาโรคในช่องปากและกระดูก
ขากรรไกร ตลอดจนวิธีรักษาทางศัลยกรรม ความผิดปกติของกระดูก
ข้อต่อขากรรไกร ภาวะติดเชื้อในช่องปาก ตลอดจนการบาดเจ็บของ
ฟัน กระดูกขากรรไกรและกระดูกใบหน้าหัก รวมท้ังการดูแลผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล การรักษาภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยทางทันตกรรม 
 
904407 ทันตกรรมฟื้นฟู 3: ฟันเทียมชนิด 2(1-3-3) 

ติดแน่น 1  
 (Oral Rehabilitation III: Fixed Prosthodontics I)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

คุณลักษณะของฟันเทียมชนิดติดแน่นหรือครอบฟัน การ
บ่งชี้และข้อห้ามของการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การวินิจฉัยและ
การวางแผนการรักษา คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุและ
เครื่องมือในการท าฟันเทียมชนิดติดแน่น หลักการและขั้นตอนบูรณะ
ฟันภายหลังรักษาคลองรากฟัน หลักการและขั้นตอนการท าครอบ
ฟัน การท าครอบและสะพานฟันชั่วคราว พร้อมท้ังการฝึกปฏิบัติท า
ครอบฟันเทียมชนิดติดแน่นชนิดต่าง ๆ และการบูรณะฟันหลังจาก
การรักษาคลองรากฟันในหุ่นจ าลอง 
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904408 ทันตกรรมฟื้นฟู 4: ฟันเทียมชนิด 2(1-3-3) 
ติดแน่น 2  

 (Oral Rehabilitation IV: Fixed Prosthodontics II) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

หลักการและขั้นตอนการท าสะพานฟัน การเลือกใช้วัสดุท่ี
เหมาะสมในด้านคุณสมบัติและเศรษฐกิจท่ีจ าเป็น วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพของครอบและสะพานฟันในช่องปาก การแก้ไขและป้องกัน
ข้อบกพร่อง การฝึกปฏิบัติการท าครอบฟัน การเตรียมฟันเพื่อท า
ครอบฟันในหุ่นจ าลอง 
 
904409 ทันตกรรมฟื้นฟู 5: ฟันเทียมชนิด 2(1-3-3) 

ถอดได้บางส่วน  
(Oral Rehabilitation V: Removable Partial 
Prosthodontics)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
ลักษณะของสันเหงือก ส่วนประกอบและหน้าท่ีของฟัน

เทียมชนิดถอดได้ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการ
เตรียมสภาพช่องปากก่อนการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ ขั้นตอนและ
คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ในการท าฟันเทียมชนิดถอดได้ ข้อบ่งชี้และ
ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทฟันเทียมชนิดถอดได้ให้แก่ผู้ป่วย 
วิธีการใช้และการดูแลรักษาฟันเทียมชนิดถอดได้ การวิเคราะห์แบบ
พิมพ์ฟัน การออกแบบฟันเทียมชนิดถอดได้ การฝึกการเตรียมช่อง
ปากเพื่อใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ กระบวนการการท าฟันเทียมชนิด
ถอดได้ การประเมินและตรวจสอบชิ้นงานก่อนใส่ 
 
904410 ทันตกรรมฟื้นฟู 6: ฟันเทียมชนิด 2(1-3-3) 

ถอดได้ทั้งปาก  
 (Oral Rehabilitation VI: Complete denture)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี    

การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการเตรียม
สภาพช่องปากก่อนการใส่ฟันเทียมท้ังปาก ลักษณะของสันเหงือก 
ขั้นตอนและคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ในการท าฟันเทียมท้ังปาก ข้อบ่งชี้
และข้อพิจารณาในการเลือกประเภทฟันเทียมท้ังปาก การวิเคราะห์
การสบของฟันธรรมชาติท่ีคงเหลือ วิธีการใช้และการดูแลรักษาฟัน
เทียมท้ังปาก การวิเคราะห์แบบพิมพ์ฟัน การเตรียมช่องปากเพื่อใส่
ฟันเทียมท้ังปาก กระบวนการการท าฟันเทียม การจัดเรียงฟัน การ
ประเมินและตรวจสอบชิ้นงานก่อนใส่ การแก้ไขหลังการใส่ฟันเทียม
ท้ังปาก 
 
904411 ทันตกรรมฟื้นฟู 7: ทันตกรรมรากเทียม 1(1-0-2) 
 (Oral Rehabilitation VII: Implantology)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

คุณสมบัติของวัสดุ หลักการ ข้อบ่งชี้ และข้อห้ามของทัน
ตกรรมรากเทียม การตอบรับ การยึดติดของรากเทียมในกระดูก
ขากรรไกร การสบฟัน การดูแลรักษาเน้ือเยื่อรอบรากฟันเทียม การ
คงสภาพของทันตกรรมรากเทียม การประเมินผลและการส่งต่อการ
รักษาทางทันตกรรมรากเทียมท่ีเหมาะสม 
 
904501 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1 : ปริทันตวิทยา 5(0-15-7) 
 (Oral Health Clinic I : Periodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   

การตรวจวินิจฉัย การบันทึกบัตรปริทันต์ การวางแผนการ
รักษา พยากรณ์โรคการให้ทันตสุขศึกษาและการจูงใจผู้ป่วยในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบโดยการขูดหินน้ าลายและเกลา
รากฟัน การประเมินผลการรักษา การวางแผนการรักษาเพื่อส่ง
ผู้ป่วยท าศัลยกรรมปริทันต์ 
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904502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1:  5(0-15-7) 
วิทยาเอ็นโดดอนต์  

 (Oral Health Clinic I: Endodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   

การตรวจ วินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟัน โพรงรากฟัน และ
โรคของเน้ือเยื่อรอบปลายรากฟัน การวางแผนการรักษา การรักษา
คลองรากฟันด้วยวิธีการต่าง ๆ การบรูณะฟันภายหลังการรักษา
คลองรากฟันการติดตามประเมินผลการรักษา 
 
904503 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียม 5(0-15-7) 

ชนิดติดแน่น  
 (Oral Health Clinic I: Fixed Prosthodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4  
 การฝึกปฏิบัติการคลินิกในการท าฟันเทียมชนิดติดแน่น 
การเตรียมสภาพในช่องปากให้เหมาะสมก่อนการท าฟันเทียมชนิดติด
แน่น การออกแบบฟันเทียมชนิดติดแน่น ครอบฟัน เดือยฟันและ
สะพานฟันติดแน่น การแก้ไขข้อบกพร่องของฟันเทียมและปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นภายหลังการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การให้ค าแนะน า
และวิธีท าความสะอาดและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังใส่ฟันเทียม
ชนิดติดแน่น 
 
904504 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียม 5(0-15-7) 

ชนิดถอดได้  
 (Oral Health Clinic I: Removal Prosthodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   

การฝึกปฏิบัติการท าฟันเทียมชนิดถอดได้ การเตรียม
สภาพในช่องปากให้เหมาะสมก่อนการท าฟันเทียมชนิดถอดได้ ฟัน
เทียมชนิดถอดได้ท้ังปาก และฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ฐาน
โลหะและฐานพลาสติก การเสริมและเปลี่ยนฐานฟันเทียม การซ่อม
ฟันเทียมชนิดถอดได้ การแก้ไขข้อบกพร่องของฟันเทียมและปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นภายหลังการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ การให้ค าแนะน า

และวิธีท าความสะอาด และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังใส่ฟันเทียม
ชนิดถอดได ้
 
904601 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3:   6(0-18-9) 

โรงพยาบาลท่ัวไป  
 (Oral Health Clinic III: General Hospital)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การฝึกปฏิบัติการให้บริการทางทันตกรรมในโรงพยาบาล
จังหวัด ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสคุ้นเคยและสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ฝึกฝนการให้บริการแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลท้ังในแง่
ของ การบริหาร และการให้บริการ ฝึกฝนวิธีการรับผู้ป่วย วิธีการส่ง
ต่อผู้ป่วยภายในและภายนอกโรงพยาบาล และฝึกฝนวิธีการเตรียม
ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางระบบในร่างกายก่อนท่ีจะได้รับการรักษาทาง  
ทันตกรรม ตลอดจนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล 
   
904617 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพ 3(0-18-5) 

ช่องปากส าหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ  
(Oral Health Clinic II: Oral Health Care of 
Medically Compromised Patient)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
การวางแผนและการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยท่ีมีโรค

ทางระบบ โดยเฉพาะโรคติดต่อไม่เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ภาวะธัยรอยด์เป็นพิษ กลุ่มท่ีได้ยากดภูมิคุ้มกัน กลุ่มตับ
หรือไตวายเรื้อรัง กลุ่มโรคหัวใจผิดปกติและโรคเลือด การสื่อสารกับ
แพทย์สาขาอื่น เพื่อการปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน การดูแล
ระวังผู้ป่วยไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบ การส่งตรวจและการ
แปลผลทางห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบและการแปล
ผลเบื้องต้น การแก้ไขเบื้องต้นของภาวะแทรกซ้อน การเตรียมผู้ป่วย
ท่ีจ าเป็นต้องท าหัตถการภายใต้การดมยาสลบ และการส่งปรึกษา
วิสัญญ ี

* กลุมสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

 โทรศัพท:   0-4422-3923   0-4422-3913

* กลุมสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 โทรศัพท:   0-4422-3952   0-4422-3916

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร
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904502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1:  5(0-15-7) 
วิทยาเอ็นโดดอนต์  

 (Oral Health Clinic I: Endodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   

การตรวจ วินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟัน โพรงรากฟัน และ
โรคของเน้ือเยื่อรอบปลายรากฟัน การวางแผนการรักษา การรักษา
คลองรากฟันด้วยวิธีการต่าง ๆ การบรูณะฟันภายหลังการรักษา
คลองรากฟันการติดตามประเมินผลการรักษา 
 
904503 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียม 5(0-15-7) 

ชนิดติดแน่น  
 (Oral Health Clinic I: Fixed Prosthodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4  
 การฝึกปฏิบัติการคลินิกในการท าฟันเทียมชนิดติดแน่น 
การเตรียมสภาพในช่องปากให้เหมาะสมก่อนการท าฟันเทียมชนิดติด
แน่น การออกแบบฟันเทียมชนิดติดแน่น ครอบฟัน เดือยฟันและ
สะพานฟันติดแน่น การแก้ไขข้อบกพร่องของฟันเทียมและปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นภายหลังการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การให้ค าแนะน า
และวิธีท าความสะอาดและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังใส่ฟันเทียม
ชนิดติดแน่น 
 
904504 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียม 5(0-15-7) 

ชนิดถอดได้  
 (Oral Health Clinic I: Removal Prosthodontics)  
วิชาบังคับก่อน  : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีท่ี 1-4   

การฝึกปฏิบัติการท าฟันเทียมชนิดถอดได้ การเตรียม
สภาพในช่องปากให้เหมาะสมก่อนการท าฟันเทียมชนิดถอดได้ ฟัน
เทียมชนิดถอดได้ท้ังปาก และฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ฐาน
โลหะและฐานพลาสติก การเสริมและเปล่ียนฐานฟันเทียม การซ่อม
ฟันเทียมชนิดถอดได้ การแก้ไขข้อบกพร่องของฟันเทียมและปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นภายหลังการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ การให้ค าแนะน า

และวิธีท าความสะอาด และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังใส่ฟันเทียม
ชนิดถอดได ้
 
904601 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3:   6(0-18-9) 

โรงพยาบาลท่ัวไป  
 (Oral Health Clinic III: General Hospital)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

การฝึกปฏิบัติการให้บริการทางทันตกรรมในโรงพยาบาล
จังหวัด ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสคุ้นเคยและสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ฝึกฝนการให้บริการแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลท้ังในแง่
ของ การบริหาร และการให้บริการ ฝึกฝนวิธีการรับผู้ป่วย วิธีการส่ง
ต่อผู้ป่วยภายในและภายนอกโรงพยาบาล และฝึกฝนวิธีการเตรียม
ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางระบบในร่างกายก่อนท่ีจะได้รับการรักษาทาง  
ทันตกรรม ตลอดจนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล 
   
904617 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพ 3(0-18-5) 

ช่องปากส าหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ  
(Oral Health Clinic II: Oral Health Care of 
Medically Compromised Patient)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
การวางแผนและการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยท่ีมีโรค

ทางระบบ โดยเฉพาะโรคติดต่อไม่เร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ภาวะธัยรอยด์เป็นพิษ กลุ่มท่ีได้ยากดภูมิคุ้มกัน กลุ่มตับ
หรือไตวายเรื้อรัง กลุ่มโรคหัวใจผิดปกติและโรคเลือด การสื่อสารกับ
แพทย์สาขาอื่น เพื่อการปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน การดูแล
ระวังผู้ป่วยไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบ การส่งตรวจและการ
แปลผลทางห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบและการแปล
ผลเบื้องต้น การแก้ไขเบื้องต้นของภาวะแทรกซ้อน การเตรียมผู้ป่วย
ท่ีจ าเป็นต้องท าหัตถการภายใต้การดมยาสลบ และการส่งปรึกษา
วิสัญญ ี

* กลุมสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

 โทรศัพท:   0-4422-3923   0-4422-3913

* กลุมสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 โทรศัพท:   0-4422-3952   0-4422-3916

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Environmental Health 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
  ชื่อย่อ  :  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Environmental Health) 
  ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Environmental Health) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
 เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจวัด การตรวจสภาพ การควบคุมดูแล และการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้้า ขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้้าสะอาด หรือน้้าประปา ท้ังในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ต้องการใช้ด้ารงชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีพิษภัยต่อสิ่งมีชีวิต ท้ังนี้เพื่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมน้ัน 
 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Environmental Health 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
  ชื่อย่อ  :  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Environmental Health) 
  ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Environmental Health) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
 เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจวัด การตรวจสภาพ การควบคุมดูแล และการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้้า ขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้้าสะอาด หรือน้้าประปา ท้ังในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ต้องการใช้ด้ารงชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีพิษภัยต่อสิ่งมีชีวิต ท้ังนี้เพื่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมน้ัน 
 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   196       หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย     
     -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป              15  หน่วยกิต  
     -  กลุ่มวิชาภาษา          15  หน่วยกิต  
     -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก         8  หน่วยกิต  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย   

-  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   48 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข   46 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา                 56 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                       8 หน่วยกิต 
 

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 
 เมื่อนักศึกษาส้าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้ว ท้าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้้า การสุขาภิบาล
อาหาร  และขยะมูลฝอยท้ังในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 

- การจัดหาน้้าสะอาดหรือน้้าประปา ให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
- การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงในโครงการต่างๆ 
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมทางอากาศ  น้้า  อาหาร  และขยะมูลฝอย 
- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด รวมท้ังควบคุมพาหะน้าโรคท้ังในชุมชนและโรงงาน

อุตสาหกรรม 
- การให้ความรู้ หรือค้าปรึกษาในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ท่ีสนใจและเกี่ยวข้อง 

 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
- นักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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- นักวิชาการสุขาภิบาล  
- นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
- นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
- นักตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม  

 

แหล่งงาน 
 1.  หน่วยงานรัฐบาล 
 ส่วนกลาง (กรม กอง) 

- กรมควบคุมมลพิษ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 ส่วนภูมิภาค 
- ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ 

 ส่วนท้องถิ่น 
- ฝ่ายสุขาภิบาล  เขตเทศบาล 
- ฝ่ายสุขาภิบาล  เขตสุขาภิบาล 
- ส้านักการระบายน้้า  กรุงเทพมหานคร 
- ส้านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร 
- กองอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส้านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 

 2.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
-    การประปานครหลวง 
- การประปาภูมิภาค 
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ฯลฯ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   196       หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย     
     -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป              15  หน่วยกิต  
     -  กลุ่มวิชาภาษา          15  หน่วยกิต  
     -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก         8  หน่วยกิต  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย   

-  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   48 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข   46 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา                 56 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                       8 หน่วยกิต 
 

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 
 เมื่อนักศึกษาส้าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้ว ท้าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้้า การสุขาภิบาล
อาหาร  และขยะมูลฝอยท้ังในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 

- การจัดหาน้้าสะอาดหรือน้้าประปา ให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
- การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงในโครงการต่างๆ 
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมทางอากาศ  น้้า  อาหาร  และขยะมูลฝอย 
- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด รวมท้ังควบคุมพาหะน้าโรคท้ังในชุมชนและโรงงาน

อุตสาหกรรม 
- การให้ความรู้ หรือค้าปรึกษาในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ท่ีสนใจและเกี่ยวข้อง 

 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
- นักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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- นักวิชาการสุขาภิบาล  
- นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
- นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
- นักตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม  

 

แหล่งงาน 
 1.  หน่วยงานรัฐบาล 
 ส่วนกลาง (กรม กอง) 

- กรมควบคุมมลพิษ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- 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  
 -    บริษทัท่ีปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม  

ฯลฯ 
 
โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถศึกษาต่อได้ในหลายสาขา อาทิเช่น 
มลพิษส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สภาวะสิ่งแวดล้อม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 0-4422-3923, 3913    
โทรสาร : 0-4422-3920  
http://im.sut.ac.th/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102115 หลักเคมี 4 103109 แคลคลูัสพื้นฐาน 4 102105 เคมีอินทรีย์ 3 
102116 ปฏิบัติการหลักเคมี 1 104108 หลักชีววิทยา 2 4 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1 
202108 การรู้ดิจิทัล 2 617104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4 617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 4 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 4 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3       
617103 การสร้างเสริมสุขภาพ 3       

รวม 19 รวม 18-19 รวม 19-20 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 108205 จุลชีววิทยาส้าหรับสาธารณสุข 4 202201 ทักษะชีวิต 3 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส้าหรับสาธารณสุข 1 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 4 109201 ชีวเคม ี 4 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 617218 การบริหารงานสาธารณสุขและ 4 
617215 วิทยาการระบาด 4 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3  การจัดการด้านสุขภาพ  
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 617216 การป้องกันและควบคุมโรค 4  617219 การตรวจประเมินและบ้าบัดโรคเบื้องต้น 4 

   617217 โภชนาการสาธารณสุข 3 617220 การควบคุมพาหะน้าโรค 2 
รวม 17-18 รวม 20 รวม 19 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2 617335 ชีวสถิติส้าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2 617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 3 
617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 4 617342 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหาร 1 
617337 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม 3 617338 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 2  และสุขลักษณะอาหาร  
617343 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 4  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  617345 การจัดการมลูฝอย 3 

 เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อการ  617339 มลพิษอากาศ  เสียง และการควบคุม 3 617346 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 3 
 พัฒนาที่ยั่งยืน  617340 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ  เสียง 2 617347 การจัดการน้้าสะอาด 4 

617344 จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัย 2  และการควบคุม  617351 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 2 
 สิ่งแวดล้อม  xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3  และของเสียอันตราย  

รวม 18 รวม 17-18 รวม 19 
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 3.  หน่วยงานเอกชน 
-    โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

 -    โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
 -    โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 -    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 -    โรงพยาบาล  
 -    บริษทัท่ีปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม  

ฯลฯ 
 
โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถศึกษาต่อได้ในหลายสาขา อาทิเช่น 
มลพิษส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สภาวะสิ่งแวดล้อม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 0-4422-3923, 3913    
โทรสาร : 0-4422-3920  
http://im.sut.ac.th/ 

767 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102115 หลักเคมี 4 103109 แคลคลูัสพื้นฐาน 4 102105 เคมีอินทรีย์ 3 
102116 ปฏิบัติการหลักเคมี 1 104108 หลักชีววิทยา 2 4 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1 
202108 การรู้ดิจิทัล 2 617104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4 617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 4 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 4 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3       
617103 การสร้างเสริมสุขภาพ 3       

รวม 19 รวม 18-19 รวม 19-20 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 108205 จุลชีววิทยาส้าหรับสาธารณสุข 4 202201 ทักษะชีวิต 3 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส้าหรับสาธารณสุข 1 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 4 109201 ชีวเคม ี 4 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 617218 การบริหารงานสาธารณสุขและ 4 
617215 วิทยาการระบาด 4 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3  การจัดการด้านสุขภาพ  
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 617216 การป้องกันและควบคุมโรค 4  617219 การตรวจประเมินและบ้าบัดโรคเบื้องต้น 4 

   617217 โภชนาการสาธารณสุข 3 617220 การควบคุมพาหะน้าโรค 2 
รวม 17-18 รวม 20 รวม 19 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2 617335 ชีวสถิติส้าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2 617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 3 
617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 4 617342 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหาร 1 
617337 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม 3 617338 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 2  และสุขลักษณะอาหาร  
617343 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 4  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  617345 การจัดการมลูฝอย 3 

 เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อการ  617339 มลพิษอากาศ  เสียง และการควบคุม 3 617346 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 3 
 พัฒนาที่ยั่งยืน  617340 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ  เสียง 2 617347 การจัดการน้้าสะอาด 4 

617344 จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัย 2  และการควบคุม  617351 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 2 
 สิ่งแวดล้อม  xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3  และของเสียอันตราย  

รวม 18 รวม 17-18 รวม 19 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

617412 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 617491 สหกิจศึกษา 1 8 617437 โครงการศึกษาด้านอนามัย 3 
617413 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4     สิ่งแวดล้อม  

 และสุขภาพ     617484 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหา 2 
617439 การจัดการและควบคุมระบบบ้าบัดน้้าเสีย 4     สิ่งแวดล้อม  
617440 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุม 1    xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 

 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย        
617441 การวิเคราะห์น้้าและน้้าเสีย 3       
617442 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้้าและน้้าเสีย 2       
617490 เตรียมสหกิจศึกษา 1       

รวม 17 รวม 8 รวม 7-8 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  ชื่อย่อ  :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
  ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Occupational Health and Safety) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
 เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน การจัดสภาพแวดล้อม   
ในการท างานท่ีเหมาะสม ท้ังทางด้าน กายภาพ เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ      
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียและค่าใช้จ่าย เน่ืองจากการ
เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ รวมท้ังลดการกีดกันทางการค้า 
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการท่ีใช้ในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อน าข้อมูลและเทคนิคต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย การป้องกันและการควบคุมอันตรายจากการท างาน  ซ่ึงเป็นบทบาท
และหน้าท่ีส่วนหน่ึงของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย 
 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และตามคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

617412 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 617491 สหกิจศึกษา 1 8 617437 โครงการศึกษาด้านอนามัย 3 
617413 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4     สิ่งแวดล้อม  

 และสุขภาพ     617484 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหา 2 
617439 การจัดการและควบคุมระบบบ้าบัดน้้าเสีย 4     สิ่งแวดล้อม  
617440 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุม 1    xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 

 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย        
617441 การวิเคราะห์น้้าและน้้าเสีย 3       
617442 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้้าและน้้าเสีย 2       
617490 เตรียมสหกิจศึกษา 1       

รวม 17 รวม 8 รวม 7-8 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  ชื่อย่อ  :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
  ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Occupational Health and Safety) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
 เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน การจัดสภาพแวดล้อม   
ในการท างานท่ีเหมาะสม ท้ังทางด้าน กายภาพ เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ      
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียและค่าใช้จ่าย เน่ืองจากการ
เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ รวมท้ังลดการกีดกันทางการค้า 
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการท่ีใช้ในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อน าข้อมูลและเทคนิคต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย การป้องกันและการควบคุมอันตรายจากการท างาน  ซ่ึงเป็นบทบาท
และหน้าท่ีส่วนหน่ึงของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย 
 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และตามคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   196       หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย     

-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป         12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                 15 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์          9 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์      2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย   
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    48 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข    46 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา                  56 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                     8 หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 
 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วท าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.) SAFETY OFFICER ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองความปลอดภัยในการท างาน
ของลูกจ้าง 

- สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง 

- การวางแผน ควบคุม  ประสานงาน ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการท างาน 
- การวางแผน  ควบคุม  ประสานงาน  และป้องกันโรคจากการท างาน 
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- การวางแผนและควบคุมการสูญเสียของการผลิต 
- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับผู้ท่ีสนใจและเกี่ยวข้อง 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักวิทยาศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 
- ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
- ท่ีปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
- นักตรวจวิเคราะห์มลพิษ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ  
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ/พนักงานในบริษัทที่ปรึกษาและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

 ท างาน 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- พนักงานราชการ พนักงานตรวจความปลอดภัย 
- อื่นๆท่ีเกีย่วข้อง 

 

แหล่งงาน 
 1.  หน่วยงานรัฐบาล 

-  กระทรวงแรงงาน  กองตรวจความปลอดภัยในการท างาน  สถาบันความปลอดภัยในการท างาน 
-  กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
-  กระทรวงสาธารณสุข   
-  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
-  บริษัทการบินไทย จ ากัด 
-  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
-  ฯลฯ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   196       หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย     

-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป         12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                 15 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์          9 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์      2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย   
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    48 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข    46 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา                  56 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                     8 หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 
 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วท าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.) SAFETY OFFICER ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องความปลอดภัยในการท างาน
ของลูกจ้าง 

- สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง 

- การวางแผน ควบคุม  ประสานงาน ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการท างาน 
- การวางแผน  ควบคุม  ประสานงาน  และป้องกันโรคจากการท างาน 
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- การวางแผนและควบคุมการสูญเสียของการผลิต 
- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับผู้ท่ีสนใจและเกี่ยวข้อง 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักวิทยาศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 
- ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
- ท่ีปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
- นักตรวจวิเคราะห์มลพิษ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ  
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ/พนักงานในบริษัทที่ปรึกษาและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

 ท างาน 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- พนักงานราชการ พนักงานตรวจความปลอดภัย 
- อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 

แหล่งงาน 
 1.  หน่วยงานรัฐบาล 

-  กระทรวงแรงงาน  กองตรวจความปลอดภัยในการท างาน  สถาบันความปลอดภัยในการท างาน 
-  กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
-  กระทรวงสาธารณสุข   
-  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
-  บริษัทการบินไทย จ ากัด 
-  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
-  ฯลฯ 
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 3.  หน่วยงานเอกชน 
   กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.) 
 -  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 -  เครือซิเมนต์ไทย 
 -  เครือเจริญโภคภัณฑ์  
 -  โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 
 -  ฯลฯ 
 
โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม   
- ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย, การยศาสตร์   
- ด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 0-4422-3952, 3916    
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102115 หลักเคมี 4 103109 แคลคลูัสพื้นฐาน 4 102105 เคมีอินทรีย์ 3 
102116 ปฏิบัติการหลักเคมี 1 104108 หลักชีววิทยา 2 4 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 213102 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2 3 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 2 617104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4 617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 4 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 4 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3    xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 
617103 การสร้างเสริมสุขภาพ 3       

รวม 19 รวม 18-19 รวม 19-20 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 4 202201 ทักษะชีวิต 3 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา  3 
110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 4  ส าหรับสาธารณสุข  202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 109201 ชีวเคม ี 4 617218 การบริหารงานสาธารณสุขและ 4 
617215 วิทยาการระบาด 4 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1  การจัดการด้านสุขภาพ  
618201 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 4 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 617219 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 4 

 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข  617216 การป้องกันและควบคุมโรค 4 618202 หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้าน 2 
   617217 โภชนาการสาธารณสุข 3  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

      618203 กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้าน 1 
       อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

รวม 20 รวม 20 รวม 17 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 
618302 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย 3 618307 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 2 617335 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 

 และความปลอดภัย   และสิ่งแวดล้อม  618312 อาชีวเวชศาสตร์ 3 
618303 ความปลอดภัยในการท างาน 2 618308 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3 618313 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ 2 
618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันพื้นฐาน 4 618309 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2  ในงานอุตสาหกรรม  
618305 ความปลอดภัยด้านสารเคมี 3 618310 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 2 618314 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม 3 
618306 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ 2 618311 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 618315 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 3 

 การท างาน   ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม     
   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3    

รวม 17 รวม 17-19 รวม 17 
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 3.  หน่วยงานเอกชน 
   กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.) 
 -  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 -  เครือซิเมนต์ไทย 
 -  เครือเจริญโภคภัณฑ์  
 -  โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 
 -  ฯลฯ 
 
โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม   
- ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย, การยศาสตร์   
- ด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 0-4422-3952, 3916    
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102115 หลักเคมี 4 103109 แคลคลูัสพื้นฐาน 4 102105 เคมีอินทรีย์ 3 
102116 ปฏิบัติการหลักเคมี 1 104108 หลักชีววิทยา 2 4 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 213102 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2 3 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
202108 การรู้ดิจิทัล 2 617104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4 617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 4 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 4 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3    xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 
617103 การสร้างเสริมสุขภาพ 3       

รวม 19 รวม 18-19 รวม 19-20 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 4 202201 ทักษะชีวิต 3 
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา  3 
110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 4  ส าหรับสาธารณสุข  202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 109201 ชีวเคม ี 4 617218 การบริหารงานสาธารณสุขและ 4 
617215 วิทยาการระบาด 4 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1  การจัดการด้านสุขภาพ  
618201 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 4 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 617219 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 4 

 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข  617216 การป้องกันและควบคุมโรค 4 618202 หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้าน 2 
   617217 โภชนาการสาธารณสุข 3  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

      618203 กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้าน 1 
       อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

รวม 20 รวม 20 รวม 17 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 
618302 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย 3 618307 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 2 617335 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 

 และความปลอดภัย   และสิ่งแวดล้อม  618312 อาชีวเวชศาสตร์ 3 
618303 ความปลอดภัยในการท างาน 2 618308 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3 618313 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ 2 
618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันพื้นฐาน 4 618309 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2  ในงานอุตสาหกรรม  
618305 ความปลอดภัยด้านสารเคมี 3 618310 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 2 618314 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม 3 
618306 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ 2 618311 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 618315 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 3 

 การท างาน   ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม     
   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3    

รวม 17 รวม 17-19 รวม 17 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 618491 สหกิจศึกษา 1 8 618423 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ด้านอาชีว 2 
618409 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัย 2     อนามัยและความปลอดภัย  

 และความปลอดภัย     618424 โครงการด้านอาชีวอนามัย 3 
618420 มาตรฐานระดับชาติ และสากล ส าหรับ 3     ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม  

 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย      ในการท างาน  
 ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม     618425 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2 

618421 การยศาสตร์ 3    xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 
618422 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3       

 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย        
618490 เตรียมสหกิจศึกษา 1       

รวม 15 รวม 8 รวม 9-10 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
617103 การสร้างเสริมสุขภาพ                          3(3-0-6) 
 (Health Promotion) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาหลักและวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแล
และสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล ตามช่วงวัย ท้ังวัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น 
วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ให้ได้รับความสุขสบายในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสม รวมไปถึงการปรับ
สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีด ี

 
617104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์               4(4-0-8) 
 (Health Education and Behavioral Science) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

มีเน้ือหาเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสาร การมีส่วนร่วมของชุมชนการ
วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การชี้น าและ
การให้ค าปรึกษาศึกษาพฤติกรรมทางสุขภาพ 
 
617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน     4(4-0-8) 
 (Basic Environmental Health Science) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย การจัดการน้ าสะอาด  การบ าบัดน้ าเสียและการจัดการ
สิ่งปฏิกูล  การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุม
มลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร
ท่ีอยู่อาศัย สถาบันและสถานประกอบการ  การควบคุมพาหะน าโรค  
การระงับเหตุร าคาญ  การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีน่าสนใจของโลกและประเทศไทย 

617215 วิทยาการระบาด                               4(4-0-8) 
 (Epidemiology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาดธรรมชาติ
ของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา แนวคิดการเกิดโรคและ
ปัญหาสุขภาพในชุมชน และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคพื้นฐาน 
การกระจายของโรคในชุมชนตามลักษณะบุคคลสถานท่ีและเวลา 
ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพรูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยาและการ
เลือกวิธีการทางวิทยาการระบาดการเฝ้าระวังโรคทางระบาด
วิทยาการสอบสวนโรค การคัดกรองโรค การวินิจฉัยชุมชน และ
วิทยาการระบาดกับปัญหาสาธารณสุขของไทย 
 
617216 การป้องกันและการควบคุมโรค               4(4-0-8) 
 (Disease Prevention and Control) 
วิชาบังคับก่อน  : 617215  วิทยาการระบาด 

มีเน้ือหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง โรค
อุบัติ ซ้ าและโรคอุบัติใหม่ อุบัติ เหตุ การบาดเจ็บ การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรค และปัจจัยท่ีท าให้เกิดโรค การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
 
617217 โภชนาการสาธารณสุข                         3(3-0-6) 
 (Nutrition for Public Health) 
วิชาบังคับก่อน  : ไมมี่ 

ศึกษาประวัติและความส าคัญของโภชนศาสตร์  ปัญหา
โภชนาการในประเทศไทย  โภชนาการกับสุขภาพและการเกิดโรค 
โภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย หลักการอาหารบ าบัดโรค 
การประเมินภาวะโภชนาการและการประเมินอาหารท่ีบริโภค 
โภชนาการตามช่วงวัย การส่ งเสริมภาวะโภชนาการส าหรับ
ครอบครัวและชุมชน   
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 618491 สหกิจศึกษา 1 8 618423 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ด้านอาชีว 2 
618409 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัย 2     อนามัยและความปลอดภัย  

 และความปลอดภัย     618424 โครงการด้านอาชีวอนามัย 3 
618420 มาตรฐานระดับชาติ และสากล ส าหรับ 3     ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม  

 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย      ในการท างาน  
 ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม     618425 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2 

618421 การยศาสตร์ 3    xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 
618422 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3       

 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย        
618490 เตรียมสหกิจศึกษา 1       

รวม 15 รวม 8 รวม 9-10 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
617103 การสร้างเสริมสุขภาพ                          3(3-0-6) 
 (Health Promotion) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาหลักและวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแล
และสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล ตามช่วงวัย ท้ังวัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น 
วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ให้ได้รับความสุขสบายในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสม รวมไปถึงการปรับ
สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดี 

 
617104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์               4(4-0-8) 
 (Health Education and Behavioral Science) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

มีเน้ือหาเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสาร การมีส่วนร่วมของชุมชนการ
วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การชี้น าและ
การให้ค าปรึกษาศึกษาพฤติกรรมทางสุขภาพ 
 
617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน     4(4-0-8) 
 (Basic Environmental Health Science) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย การจัดการน้ าสะอาด  การบ าบัดน้ าเสียและการจัดการ
สิ่งปฏิกูล  การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุม
มลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร
ท่ีอยู่อาศัย สถาบันและสถานประกอบการ  การควบคุมพาหะน าโรค  
การระงับเหตุร าคาญ  การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีน่าสนใจของโลกและประเทศไทย 

617215 วิทยาการระบาด                               4(4-0-8) 
 (Epidemiology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการระบาดธรรมชาติ
ของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา แนวคิดการเกิดโรคและ
ปัญหาสุขภาพในชุมชน และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคพื้นฐาน 
การกระจายของโรคในชุมชนตามลักษณะบุคคลสถานท่ีและเวลา 
ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพรูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยาและการ
เลือกวิธีการทางวิทยาการระบาดการเฝ้าระวังโรคทางระบาด
วิทยาการสอบสวนโรค การคัดกรองโรค การวินิจฉัยชุมชน และ
วิทยาการระบาดกับปัญหาสาธารณสุขของไทย 
 
617216 การป้องกันและการควบคุมโรค               4(4-0-8) 
 (Disease Prevention and Control) 
วิชาบังคับก่อน  : 617215  วิทยาการระบาด 

มีเน้ือหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง โรค
อุบัติ ซ้ าและโรคอุบัติใหม่ อุบัติ เหตุ การบาดเจ็บ การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรค และปัจจัยท่ีท าให้เกิดโรค การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
 
617217 โภชนาการสาธารณสุข                         3(3-0-6) 
 (Nutrition for Public Health) 
วิชาบังคับก่อน  : ไมมี่ 

ศึกษาประวัติและความส าคัญของโภชนศาสตร์  ปัญหา
โภชนาการในประเทศไทย  โภชนาการกับสุขภาพและการเกิดโรค 
โภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย หลักการอาหารบ าบัดโรค 
การประเมินภาวะโภชนาการและการประเมินอาหารท่ีบริโภค 
โภชนาการตามช่วงวัย การส่งเสริมภาวะโภชนาการส าหรับ
ครอบครัวและชุมชน   
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617218 การบริหารงานสาธารณสุขและ               4(4-0-8) 
 การจัดการด้านสุขภาพ 

(Public Health Administration and Health 
Management) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
การบริหารงานสาธารณสุข หลักและกระบวนการ

บริหารงานสาธารณสุขนโยบายและแผนพัฒนาการวิเคราะห์ปัญหา 
การวางแผนและหลักการจัดท าแผนงาน  การบริหารคุณภาพ
โดยรวม การพัฒนาภาวะผู้น า การบริหารโครงการและการ
ประเมินผลระบบสุขภาพและการจัดการ หลักประกันสุขภาพ การ
บริหารทรัพยากรด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวางแผน
และนโยบายด้านสุขภาพ การประเมินผลการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
 
617219 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น    4(4-0-8) 
 (Basic Health Assessment and Treatment) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การตรวจประเมินและการบ าบัดโรค
เบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ และ
อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพ 
 
617220 การควบคุมพาหะน าโรค                       2(2-0-4) 
 (Vector Control) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แมลงและสัตว์ฟันแทะท่ีมีความส าคัญทางด้านการ
สาธารณสุข ลักษณะท่ัวไป วงจรชีวิต และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง
และสัตว์ฟันแทะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน การ
ด าเนินการป้องกัน ควบคุม และก าจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ  
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

617301 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข        2(2-0-4) 
 (Consumer Protection in Public Health) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แนวคิด และขอบเขตของการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขสิทธิผู้บริโภค การจัดองค์กร การบริหารงานคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โภคด้ านสาธารณ สุข คุ้มครองผู้ บ ริ โภคด้ านอาหารยา 
เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ สุขภาพการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการสุขภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้ม
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
 
617302 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
 และสุขภาพ 

(Environmental and health risk assessment) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การบ่งชี้สิ่งคุกคาม การประเมินความเป็นพิษ การประเมินการได้รับ
สัมผัสการอธิบายลักษณะของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้าน
ระบบนิเวศ การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การ
รับรู้และการสื่อสารความเสี่ยงกรณีศึกษาประเมินความเสี่ยงทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 
617306 นิเวศวิทยามนุษย์                               2(2-0-4) 
 (Human Ecology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมนุษย์อันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการด ารงชีวิต ปัจจัยทางนิเวศวิทยาและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
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617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย       4(3-3-7) 
 (Environmental and Occupational Toxicology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาหลักการท่ัวไปทางพิษวิทยา กลไกการเกิดพิษ 
การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง อันน าไปสู่การเกิดลูกวิรูป 
การกลายพันธุ์ การเป็นมะเร็งและความผิดปกติของภูมิ คุ้มกัน 
สารพิษและแหล่งก าเนิดสารพิษท่ีพบในสภาพแวดล้อม  สารเคมีท่ี
ส าคัญและใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือผลผลิตท่ี
เกิดจากกิจการทางอุตสาหกรรม ค่ามาตรฐานและการประเมินระดับ
อันตราย การติดตามตรวจสอบและการควบคุม แนวทางการเก็บ
ตัวอย่าง การเก็บรักษาการวิเคราะห์การป้องกันการได้รับสารพิษ
และการช่วยเหลือเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสารพิษ 
การวิเคราะห์สารพิษในเลือดและปัสสาวะของบุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่อ
การได้รับสารพิษ 
 
617335 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ          3(3-0-6) 
 (Biostatistics for Health Science) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลั กสถิ ติ เบื้ อ งต้ นและชี วสถิ ติ  ท่ี ใช้ ใน งานด้ าน
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอ ความ
น่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของ
ตัวอย่าง สถิติชีพ ดัชนีอนามัย การประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ 
การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ และการ
ค านวณขนาดตัวอย่าง 
 
617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม    3(2-3-5) 
 (Basic Design in Environmental Health Works) 
วิชาบังคับก่อน  : 617105  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

เนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีและการปฏิบัติด้านหลักการ
พื้นฐานของการเขียนแบบท่ีใช้ในงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  

โดยครอบคลุมการเขียนรูปชิ้นงานเบื้องต้นด้วยมือและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การอ่านแบบพิมพ์เขียวทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมท้ังการใช้สัญลักษณ์  เช่น แบบอาคาร
ขนาดเล็ก แบบระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อดักไขมัน ระบบท่อน้ าประปา 
ท่อน้ าท้ิง เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ 
การอ่านแผนท่ี การใช้มาตรส่วน การใช้เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านภูมิสารสนเทศในการสร้างแผน
ท่ีและการใช้เป็นเครื่องมือส าหรับงานวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี 
 
617337 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม                 3(2-3-5) 
 (Microbiology for Environmental Pollution) 
วิชาบังคับก่อน  :  108205  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  และ 

108206  ป ฏิ บั ติ ก า ร จุ ล ชี ว วิ ท ย า ส าห รั บ
สาธารณสุข 

ศึกษาความสัมพันธ์  บทบาท  หน้าท่ี ท่ีส าคัญของ
จุลินทรีย์ต่างๆ  ได้แก่  แบคทีเรีย   เชื้อรา  สาหร่าย  ในการบ าบัด
มลพิษสิ่งแวดล้อมท้ังทางน้ า  ดิน  และอากาศ  การประยุกต์ใช้ 
จุลินทรีย์ในระบบบ าบัดมลพิษ รวมท้ังประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์
ประจ าถิ่นท่ีช่วยในการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
 
617338 กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข             2(2-0-4) 
 สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

(Public Health, Environmental and Safety Laws) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาพื้นฐานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษกฎหมายเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข กฎหมายเกี่ ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กฎเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ ตลอดจนค่ามาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม 
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617218 การบริหารงานสาธารณสุขและ               4(4-0-8) 
 การจัดการด้านสุขภาพ 

(Public Health Administration and Health 
Management) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
การบริหารงานสาธารณสุข หลักและกระบวนการ

บริหารงานสาธารณสุขนโยบายและแผนพัฒนาการวิเคราะห์ปัญหา 
การวางแผนและหลักการจัดท าแผนงาน  การบริหารคุณภาพ
โดยรวม การพัฒนาภาวะผู้น า การบริหารโครงการและการ
ประเมินผลระบบสุขภาพและการจัดการ หลักประกันสุขภาพ การ
บริหารทรัพยากรด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวางแผน
และนโยบายด้านสุขภาพ การประเมินผลการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
 
617219 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น    4(4-0-8) 
 (Basic Health Assessment and Treatment) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การตรวจประเมินและการบ าบัดโรค
เบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ และ
อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพ 
 
617220 การควบคุมพาหะน าโรค                       2(2-0-4) 
 (Vector Control) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แมลงและสัตว์ฟันแทะท่ีมีความส าคัญทางด้านการ
สาธารณสุข ลักษณะท่ัวไป วงจรชีวิต และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง
และสัตว์ฟันแทะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน การ
ด าเนินการป้องกัน ควบคุม และก าจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ  
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

617301 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข        2(2-0-4) 
 (Consumer Protection in Public Health) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แนวคิด และขอบเขตของการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขสิทธิผู้บริโภค การจัดองค์กร การบริหารงานคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โภคด้ านสาธารณ สุข คุ้มครองผู้ บ ริ โภคด้ านอาหารยา 
เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ สุขภาพการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการสุขภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้ม
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
 
617302 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
 และสุขภาพ 

(Environmental and health risk assessment) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การบ่งชี้สิ่งคุกคาม การประเมินความเป็นพิษ การประเมินการได้รับ
สัมผัสการอธิบายลักษณะของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้าน
ระบบนิเวศ การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การ
รับรู้และการสื่อสารความเสี่ยงกรณีศึกษาประเมินความเสี่ยงทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 
617306 นิเวศวิทยามนุษย์                               2(2-0-4) 
 (Human Ecology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมนุษย์อันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการด ารงชีวิต ปัจจัยทางนิเวศวิทยาและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
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617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย       4(3-3-7) 
 (Environmental and Occupational Toxicology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาหลักการท่ัวไปทางพิษวิทยา กลไกการเกิดพิษ 
การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง อันน าไปสู่การเกิดลูกวิรูป 
การกลายพันธุ์ การเป็นมะเร็งและความผิดปกติของภูมิ คุ้มกัน 
สารพิษและแหล่งก าเนิดสารพิษท่ีพบในสภาพแวดล้อม  สารเคมีท่ี
ส าคัญและใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือผลผลิตท่ี
เกิดจากกิจการทางอุตสาหกรรม ค่ามาตรฐานและการประเมินระดับ
อันตราย การติดตามตรวจสอบและการควบคุม แนวทางการเก็บ
ตัวอย่าง การเก็บรักษาการวิเคราะห์การป้องกันการได้รับสารพิษ
และการช่วยเหลือเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสารพิษ 
การวิเคราะห์สารพิษในเลือดและปัสสาวะของบุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่อ
การได้รับสารพิษ 
 
617335 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ          3(3-0-6) 
 (Biostatistics for Health Science) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลั กสถิ ติ เบื้ อ งต้ นและชี วสถิ ติ  ท่ี ใช้ ใน งานด้ าน
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอ ความ
น่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของ
ตัวอย่าง สถิติชีพ ดัชนีอนามัย การประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ 
การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ และการ
ค านวณขนาดตัวอย่าง 
 
617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม    3(2-3-5) 
 (Basic Design in Environmental Health Works) 
วิชาบังคับก่อน  : 617105  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

เนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีและการปฏิบัติด้านหลักการ
พื้นฐานของการเขียนแบบท่ีใช้ในงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  

โดยครอบคลุมการเขียนรูปชิ้นงานเบื้องต้นด้วยมือและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การอ่านแบบพิมพ์เขียวทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมท้ังการใช้สัญลักษณ์  เช่น แบบอาคาร
ขนาดเล็ก แบบระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อดักไขมัน ระบบท่อน้ าประปา 
ท่อน้ าท้ิง เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ 
การอ่านแผนท่ี การใช้มาตรส่วน การใช้เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านภูมิสารสนเทศในการสร้างแผน
ท่ีและการใช้เป็นเครื่องมือส าหรับงานวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี 
 
617337 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม                 3(2-3-5) 
 (Microbiology for Environmental Pollution) 
วิชาบังคับก่อน  :  108205  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  และ 

108206  ป ฏิ บั ติ ก า ร จุ ล ชี ว วิ ท ย า ส าห รั บ
สาธารณสุข 

ศึกษาความสัมพันธ์  บทบาท  หน้าท่ี ท่ีส าคัญของ
จุลินทรีย์ต่างๆ  ได้แก่  แบคทีเรีย   เชื้อรา  สาหร่าย  ในการบ าบัด
มลพิษสิ่งแวดล้อมท้ังทางน้ า  ดิน  และอากาศ  การประยุกต์ใช้ 
จุลินทรีย์ในระบบบ าบัดมลพิษ รวมท้ังประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์
ประจ าถิ่นท่ีช่วยในการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
 
617338 กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข             2(2-0-4) 
 สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

(Public Health, Environmental and Safety Laws) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาพื้นฐานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษกฎหมายเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข กฎหมายเกี่ ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กฎเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ ตลอดจนค่ามาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม 
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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 มลพิษอากาศหลักและองค์ประกอบท่ีส าคัญ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษย์ พืช และระบบนิเวศ การเคลื่อนท่ีของมลพิษใน
บรรยากาศ แหล่งก าเนิดของมลพิษอากาศ การตรวจวัดมลพิษ
อากาศในสิ่งแวดล้อมและการควบคุมปัญหามลพิษอากาศ การศึกษา
ด้านมลพิษทางเสียงครอบคลุมความรู้พื้นฐานของการเกิดเสียง การ
เคลื่อนท่ีของเสียงในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของเสียง การตรวจวัด
ระดับเสียงดัง การประเมินมลพิษทางเสียงและเสียงรบกวน 
มาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสียง 

 
617340 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 

ฝึกปฏิบัติการด้านเครื่องมือ ท่ี ใช้ เก็บตัวอย่างและ
ตรวจวัดมลพิษอากาศท่ีใช้กันท่ัวไป อธิบายพื้นฐานของเครื่องมือเก็บ
ตัวอย่างและตรวจวัด โดยครอบคลุมการเตรียมอุปกรณ์ การสอบ
เทียบเครื่องมือเก็บตัวอย่าง ขั้นตอนการใช้เครื่องมือส าหรับเก็บ
ตัวอย่างฝุ่นรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนใน
บรรยากาศด้วยเครื่องมือแบบดูดอากาศปริมาตรสูงแบบมาตรฐาน 
ขั้นตอนการใช้เครื่องมือส าหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอนในบรรยากาศ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างก๊าซมลพิษใน
บรรยากาศ การประเมินการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิดด้วยเครื่อง

จ าลองการเผาไหม้ การตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศ การ
ประเมินการเผาไหม้ก๊ าซมลพิษจากยานพาหนะ ฝึกการใช้
แบบจ าลองการเคลื่อนท่ีของมลพิษอากาศเบื้องต้น การตรวจวัดเสียง
รบกวนในส่ิงแวดล้อม ภายในสถานประกอบการ และการประเมิน
ระดับเสียงในส่ิงแวดล้อม 
 
617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร      (3-0-6) 
 (Food Sanitation and Food Hygiene) 
วิชาบังคับก่อน  : 108205  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 

ศึกษาหลักการท่ัวไปและวิธีการปฏิบัติด้านสุขลักษณะ
อาหารท่ีดี การปนเปื้อนในอาหาร การเก็บรักษาและการถนอม
อาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิต
อาหาร (GMP) ระบบวิเคราะห์จุดอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต 
(HACCP) และหลักการเบื้องต้นการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP 
 
617342 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหารและ         1(0-3-1) 

สุขลักษณะอาหาร 
 (Food Sanitation and Food Hygiene Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  : 617341  การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะ 

อาหาร หรือศึกษาควบคู่ กับ 
617341  การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะ
อาหาร 

 ปฏิบัติการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะ
ของร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร โรงอาหาร การตรวจ
วิเคราะห์การปนเปื้ อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหาร  รวมท้ัง
สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร 
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617343 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี   4(4-0-8) 
การผลิตที่สะอาดเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 (Environmental Management and Cleaner 
Production for Sustainable Development) 

วิชาบังคับก่อน  : 617105  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 
ศึกษาแนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ หลักการการผลิตท่ีสะอาดท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความยั่งยืน โดยเน้น การวิเคราะห์
กระบวนการผลิต การเกิดของเสีย การประเมินความเป็นไปได้ การ
วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตท่ีสะอาด โดยยึด
หลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสีย ท่ี
แหล่งก าเนิด การใช้ซ้ าและรีไซเคิล การปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้
และการก าจัดสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม (Resource Efficient 
and Cleaner Production: RECP) 
 
617344 จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม   2(2-0-4) 
 (Environmental Health Ethics) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษา แนวคิด ขอบเขต บทบาทหน้าท่ีนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรับผิดชอบท่ีถูกต้อง ความ
ซ่ือสัตย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม หลักสิทธิมนุษยชน จิตอาสา พันธกิจ
สังคม การมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
617345 การจัดการมูลฝอย                              3(3-0-6) 
 (Solid Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน  :  617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 

 ศึกษาปัญหาของมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
วิวัฒนาการของการจัดการมูลฝอยชุมชน นโยบาย และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ในการจัดการมูลฝอยในแง่ของแหล่งก าเนิด
ต่างๆ ชนิด องค์ประกอบและลักษณะสมบัติของมูลฝอย  การ
คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย  เทคโนโลยีการน ามูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ (Recycling) การเก็บรวบรวม เก็บขน และขนส่งรวมถึง
วิธี/เทคโนโลยีการก าจัดต่างๆ เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลการหมักท าปุ๋ยการใช้เตาเผาและ การวางแผนการจัดการ
มูลฝอย 
 
617346 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร     3(3-0-6) 
 (Indoor Air Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน  : 617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

แหล่งท่ีมาและของปัญหาของคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร สารมลพิษทางอากาศภายในอาคาร ความเสี่ยงของมลพิษ
ทางอากาศภายในอาคาร ระบบทางเดินหายใจ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพอากาศภายในอาคารเครื่องมือตรวจวัดและการออกแบบ
การประมาณอัตราการปล่อยมลพิษแบบจ าลองคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารการประเมินและจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร, 
กลยุทธก์ารควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
 
617347 การจัดการน้ าสะอาด                             4(4-0-8) 
 (Clean water management) 
วิชาบังคับก่อน  :  617336  พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 
 ศึกษาแหล่งน้ าดิบเพื่อการประปา หลักเกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐานของน้ า หลักการจัดหาน้ าสะอาดและการดูแลระบบ
ประปา การปรับปรุงคุณภาพน้ าเบื้องต้น การสร้างตะกอนและรวม
ตะกอนการตกตะกอนและการลอยการกรอง การใช้ระบบ
แลกเปลี่ยนประจุการใช้เยื่อเมมเบรน การดูดติดการฆ่าเชื้อโรคการ
ให้ฟลูออไรด์ การก าจัดเหล็กและแมงกานีส การก าจัดความกระด้าง
การตกผลึกศึกษาแนวทางในการเลือกวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ า
ระบบการแจกจ่ายน้ าประปา 
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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 มลพิษอากาศหลักและองค์ประกอบท่ีส าคัญ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษย์ พืช และระบบนิเวศ การเคลื่อนท่ีของมลพิษใน
บรรยากาศ แหล่งก าเนิดของมลพิษอากาศ การตรวจวัดมลพิษ
อากาศในสิ่งแวดล้อมและการควบคุมปัญหามลพิษอากาศ การศึกษา
ด้านมลพิษทางเสียงครอบคลุมความรู้พื้นฐานของการเกิดเสียง การ
เคลื่อนท่ีของเสียงในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของเสียง การตรวจวัด
ระดับเสียงดัง การประเมินมลพิษทางเสียงและเสียงรบกวน 
มาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสียง 

 
617340 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 

ฝึกปฏิบัติการด้านเครื่องมือ ท่ี ใช้ เก็บตัวอย่างและ
ตรวจวัดมลพิษอากาศท่ีใช้กันท่ัวไป อธิบายพื้นฐานของเครื่องมือเก็บ
ตัวอย่างและตรวจวัด โดยครอบคลุมการเตรียมอุปกรณ์ การสอบ
เทียบเครื่องมือเก็บตัวอย่าง ขั้นตอนการใช้เครื่องมือส าหรับเก็บ
ตัวอย่างฝุ่นรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนใน
บรรยากาศด้วยเครื่องมือแบบดูดอากาศปริมาตรสูงแบบมาตรฐาน 
ขั้นตอนการใช้เครื่องมือส าหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอนในบรรยากาศ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างก๊าซมลพิษใน
บรรยากาศ การประเมินการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิดด้วยเครื่อง

จ าลองการเผาไหม้ การตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศ การ
ประเมินการเผาไหม้ก๊ าซมลพิษจากยานพาหนะ ฝึกการใช้
แบบจ าลองการเคลื่อนท่ีของมลพิษอากาศเบื้องต้น การตรวจวัดเสียง
รบกวนในสิ่งแวดล้อม ภายในสถานประกอบการ และการประเมิน
ระดับเสียงในส่ิงแวดล้อม 
 
617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร      (3-0-6) 
 (Food Sanitation and Food Hygiene) 
วิชาบังคับก่อน  : 108205  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 

ศึกษาหลักการท่ัวไปและวิธีการปฏิบัติด้านสุขลักษณะ
อาหารท่ีดี การปนเปื้อนในอาหาร การเก็บรักษาและการถนอม
อาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิต
อาหาร (GMP) ระบบวิเคราะห์จุดอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต 
(HACCP) และหลักการเบื้องต้นการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP 
 
617342 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหารและ         1(0-3-1) 

สุขลักษณะอาหาร 
 (Food Sanitation and Food Hygiene Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  : 617341  การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะ 

อาหาร หรือศึกษาควบคู่ กับ 
617341  การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะ
อาหาร 

 ปฏิบัติการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะ
ของร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร โรงอาหาร การตรวจ
วิเคราะห์การปนเปื้ อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหาร  รวมท้ัง
สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร 
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617343 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี   4(4-0-8) 
การผลิตที่สะอาดเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 (Environmental Management and Cleaner 
Production for Sustainable Development) 

วิชาบังคับก่อน  : 617105  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 
ศึกษาแนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ หลักการการผลิตท่ีสะอาดท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความยั่งยืน โดยเน้น การวิเคราะห์
กระบวนการผลิต การเกิดของเสีย การประเมินความเป็นไปได้ การ
วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตท่ีสะอาด โดยยึด
หลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสีย ท่ี
แหล่งก าเนิด การใช้ซ้ าและรีไซเคิล การปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้
และการก าจัดสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม (Resource Efficient 
and Cleaner Production: RECP) 
 
617344 จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม   2(2-0-4) 
 (Environmental Health Ethics) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษา แนวคิด ขอบเขต บทบาทหน้าท่ีนักอนามั ย
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรับผิดชอบท่ีถูกต้อง ความ
ซ่ือสัตย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม หลักสิทธิมนุษยชน จิตอาสา พันธกิจ
สังคม การมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
617345 การจัดการมูลฝอย                              3(3-0-6) 
 (Solid Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน  :  617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 

 ศึกษาปัญหาของมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
วิวัฒนาการของการจัดการมูลฝอยชุมชน นโยบาย และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ในการจัดการมูลฝอยในแง่ของแหล่งก าเนิด
ต่างๆ ชนิด องค์ประกอบและลักษณะสมบัติของมูลฝอย  การ
คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย  เทคโนโลยีการน ามูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ (Recycling) การเก็บรวบรวม เก็บขน และขนส่งรวมถึง
วิธี/เทคโนโลยีการก าจัดต่างๆ เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลการหมักท าปุ๋ยการใช้เตาเผาและ การวางแผนการจัดการ
มูลฝอย 
 
617346 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร     3(3-0-6) 
 (Indoor Air Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน  : 617105 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

แหล่งท่ีมาและของปัญหาของคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร สารมลพิษทางอากาศภายในอาคาร ความเส่ียงของมลพิษ
ทางอากาศภายในอาคาร ระบบทางเดินหายใจ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพอากาศภายในอาคารเครื่องมือตรวจวัดและการออกแบบ
การประมาณอัตราการปล่อยมลพิษแบบจ าลองคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารการประเมินและจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร, 
กลยุทธก์ารควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
 
617347 การจัดการน้ าสะอาด                             4(4-0-8) 
 (Clean water management) 
วิชาบังคับก่อน  :  617336  พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 
 ศึกษาแหล่งน้ าดิบเพื่อการประปา หลักเกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐานของน้ า หลักการจัดหาน้ าสะอาดและการดูแลระบบ
ประปา การปรับปรุงคุณภาพน้ าเบื้องต้น การสร้างตะกอนและรวม
ตะกอนการตกตะกอนและการลอยการกรอง การใช้ระบบ
แลกเปลี่ยนประจุการใช้เยื่อเมมเบรน การดูดติดการฆ่าเชื้อโรคการ
ให้ฟลูออไรด์ การก าจัดเหล็กและแมงกานีส การก าจัดความกระด้าง
การตกผลึกศึกษาแนวทางในการเลือกวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ า
ระบบการแจกจ่ายน้ าประปา 
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617351 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม         2(2-0-4) 
 และของเสียอันตราย 

(Industrial and Hazardous Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาสถานการณ์ของเสียอันตรายในประเทศไทย 
ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
อันตราย แหล่งก าเนิดของเสียอันตราย องค์ประกอบ ปริมาณ และ
การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  
ระบบการเก็บรวบรวม เก็บกัก และขนส่งของเสียอันตรายจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย 
สุขภาพและความปลอดภัยในการท างานกับของเสียอันตราย 
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
อันตราย หลักการจัดท าระบบการจัดการของเสียอันตรายในสถาน
ประกอบการ และสาระส าคัญของระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสาร
อันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 
617401 การมีส่วนร่วมของประชาชนและ             2(2-0-4) 
 การสื่อสารข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

(Public Participation and Environmental and 
Health Communication) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 ศึกษาความส าคัญและความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ หลักการทฤษฎีและเทคนิคในการด าเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ความส าคัญ หลักการ และเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาโครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็น
สาเหตุของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
 
 

617402 การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน                      3(3-0-6) 
 (Sustainable Sanitation) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 ระบบการสุขาภิบาลท่ีมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และยั่งยืน การเรียนรู้ถึงปัจจัยท่ีมนุษย์สร้างขึ้นจนกลายเป็นของเสีย 
ให้เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า สามารถน าหลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดทรัพยากร โดยมีการเรียนรู้รอบด้านในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลแบบองค์รวมเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดปราศจากเชื้อโรค รวมท้ังเพื่อป้องกัน
สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ โดยค านึงถึงความเสี่ยงท่ี
อาจท าให้เกิดโรคจากการน าน้ าเสียและของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
การเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีท่ีส าคัญในระบบสุขาภิบาล เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิถีของชุมชนและเกิดการยอมรับจากสังคม 
 
617412 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม      2(1-3-3) 
 (Research Methodology in Environmental Health) 
วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษาหลักเบื้องต้นในการท าวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การเลือกเรื่องและการก าหนดปัญหาการวิจัย  การเขียนความส าคัญ
ของปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  ประชากร
และการก าหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  การเลือกรูปแบบ
ของการวิจัย การก าหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร  เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  แนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลและ
การน าเสนอผลการวิจัย แนวทางพื้นฐานในการเขียนรายงานวิจัย 
การเขียนโครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
 
 

781 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

617413 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม            4(3-3-7) 
 และสุขภาพ 

(Environmental and Health Impact Assessment) 
วิชาบังคับก่อน  : 617105  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

ศึกษาความส าคัญและความเป็นมาของระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  กระบวนการและ
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคนิคท่ีใช้
สนับสนุนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ระเบียบปฏิบัติ ในการจัดท ารายงาน  การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะโครงการ
ความส าคัญและความเป็นมาของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
แนวทาง และวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
617437 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม       3(0-9-3) 
 (Environmental Health Study Project) 
วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาค้นคว้าและทดลองโครงการในเรื่องท่ีนักศึกษามี
ความสนใจและเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงการรูปแบบ การศึกษามีการทบทวนหลักการ ทฤษฎี
และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล อภิปรายผล การสรุปผล การเขียน
รายงานและการน าเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
617439 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย   4(4-0-8) 
 (Wastewater Treatment System Management 

and Control) 
วิชาบังคับก่อน  :  617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 

ความหมาย แหล่งก าเนิด ประเภท และลักษณะสมบัติ
ของน้ าเสีย ผลกระทบของมลพิษทางน้ าต่อสุขภาพ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การ
รวบรวมน้ าเสีย หลักการและกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย การบ าบัด
และก าจัดกากตะกอน การบ าบัดเฉพาะเรื่อง การน าน้ าเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
617440 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุม             1(0-3-1) 
 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(Wastewater Treatment System Management 
and Control Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน  :  617439 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัด   
น้ าเสีย   หรือศึกษาควบคู่กับ 
617439 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ปฏิบัติการการส ารวจแหล่งก าเนิดน้ าเสียและวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสุขภาพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การวัดอัตราการไหล
ของน้ าเสีย การเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัด น้ าเสีย การควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสีย ปัญหาในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและวิธีแก้ไข 
 
617441 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย                    3(3-0-6) 
 (Water and Wastewater Analysis) 
วิชาบังคับก่อน  : 109201 ชีวเคมี  และ 109204 ปฏิบัติการชีวเคม ี

ประเภทของแหล่งน้ า ลักษณะและคุณภาพน้ าใน
ธรรมชาติ ศึกษาคุณลักษณะของน้ าสะอาดทางกายภาพเคมีและ
ชีวภาพศึกษาน้ าเสียและคุณลักษณะของน้ าเสียทางกายภาพเคมีและ
ชีวภาพหลักการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อการวิเคราะห์ตามประเภทของ
แหล่งน้ าหลักการตรวจคุณลักษณะน้ าประเภทต่างๆ ทางกายภาพ
เคมีและชีวภาพ รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุม
คุณภาพน้ าในประเทศไทย 
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617351 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม         2(2-0-4) 
 และของเสียอันตราย 

(Industrial and Hazardous Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาสถานการณ์ของเสียอันตรายในประเทศไทย 
ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
อันตราย แหล่งก าเนิดของเสียอันตราย องค์ประกอบ ปริมาณ และ
การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  
ระบบการเก็บรวบรวม เก็บกัก และขนส่งของเสียอันตรายจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย 
สุขภาพและความปลอดภัยในการท างานกับของเสียอันตราย 
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
อันตราย หลักการจัดท าระบบการจัดการของเสียอันตรายในสถาน
ประกอบการ และสาระส าคัญของระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสาร
อันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 
617401 การมีส่วนร่วมของประชาชนและ             2(2-0-4) 
 การสื่อสารข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

(Public Participation and Environmental and 
Health Communication) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 ศึกษาความส าคัญและความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ หลักการทฤษฎีและเทคนิคในการด าเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ความส าคัญ หลักการ และเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาโครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็น
สาเหตุของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
 
 

617402 การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน                      3(3-0-6) 
 (Sustainable Sanitation) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 ระบบการสุขาภิบาลท่ีมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และยั่งยืน การเรียนรู้ถึงปัจจัยท่ีมนุษย์สร้างขึ้นจนกลายเป็นของเสีย 
ให้เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า สามารถน าหลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดทรัพยากร โดยมีการเรียนรู้รอบด้านในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลแบบองค์รวมเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดปราศจากเชื้อโรค รวมท้ังเพื่อป้องกัน
สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ โดยค านึงถึงความเสี่ยงท่ี
อาจท าให้เกิดโรคจากการน าน้ าเสียและของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
การเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีท่ีส าคัญในระบบสุขาภิบาล เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิถีของชุมชนและเกิดการยอมรับจากสังคม 
 
617412 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม      2(1-3-3) 
 (Research Methodology in Environmental Health) 
วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษาหลักเบื้องต้นในการท าวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การเลือกเรื่องและการก าหนดปัญหาการวิจัย  การเขียนความส าคัญ
ของปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  ประชากร
และการก าหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  การเลือกรูปแบบ
ของการวิจัย การก าหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร  เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  แนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลและ
การน าเสนอผลการวิจัย แนวทางพ้ืนฐานในการเขียนรายงานวิจัย 
การเขียนโครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
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617413 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม            4(3-3-7) 
 และสุขภาพ 

(Environmental and Health Impact Assessment) 
วิชาบังคับก่อน  : 617105  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

ศึกษาความส าคัญและความเป็นมาของระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  กระบวนการและ
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคนิคท่ีใช้
สนับสนุนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ระเบียบปฏิบัติ ในการจัดท ารายงาน  การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะโครงการ
ความส าคัญและความเป็นมาของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
แนวทาง และวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
617437 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม       3(0-9-3) 
 (Environmental Health Study Project) 
วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาค้นคว้าและทดลองโครงการในเรื่องท่ีนักศึกษามี
ความสนใจและเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงการรูปแบบ การศึกษามีการทบทวนหลักการ ทฤษฎี
และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล อภิปรายผล การสรุปผล การเขียน
รายงานและการน าเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
617439 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย   4(4-0-8) 
 (Wastewater Treatment System Management 

and Control) 
วิชาบังคับก่อน  :  617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 

ความหมาย แหล่งก าเนิด ประเภท และลักษณะสมบัติ
ของน้ าเสีย ผลกระทบของมลพิษทางน้ าต่อสุขภาพ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การ
รวบรวมน้ าเสีย หลักการและกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย การบ าบัด
และก าจัดกากตะกอน การบ าบัดเฉพาะเรื่อง การน าน้ าเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
617440 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุม             1(0-3-1) 
 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(Wastewater Treatment System Management 
and Control Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน  :  617439 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัด   
น้ าเสีย   หรือศึกษาควบคู่กับ 
617439 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ปฏิบัติการการส ารวจแหล่งก าเนิดน้ าเสียและวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสุขภาพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การวัดอัตราการไหล
ของน้ าเสีย การเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัด น้ าเสีย การควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสีย ปัญหาในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและวิธีแก้ไข 
 
617441 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย                    3(3-0-6) 
 (Water and Wastewater Analysis) 
วิชาบังคับก่อน  : 109201 ชีวเคมี  และ 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 

ประเภทของแหล่งน้ า ลักษณะและคุณภาพน้ าใน
ธรรมชาติ ศึกษาคุณลักษณะของน้ าสะอาดทางกายภาพเคมีและ
ชีวภาพศึกษาน้ าเสียและคุณลักษณะของน้ าเสียทางกายภาพเคมีและ
ชีวภาพหลักการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อการวิเคราะห์ตามประเภทของ
แหล่งน้ าหลักการตรวจคุณลักษณะน้ าประเภทต่างๆ ทางกายภาพ
เคมีและชีวภาพ รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุม
คุณภาพน้ าในประเทศไทย 
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617442 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย        2(0-6-2) 
 (Water and Wastewater Analysis Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  : 617441  การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย หรือศึกษ้า 
        ควบคู่ กับ  
        617441  การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 

ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ การเก็บตัวอย่างน้ าการ
พิจารณาถึงจุดเก็บและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ า การเก็บและรักษา
ตัวอย่างน้ าเพื่อการวิเคราะห์ท่ีส าคัญ การตรวจคุณลักษณะน้ าทาง
กายภาพ การตรวจคุณลักษณะน้ าทางเคมี และการตรวจลักษณะน้ า
ทางชีวภาพ รวมท้ังการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลเกี่ยวกับ
ดัชนีคุณภาพน้ าและน้ าเสียจากการท าปฏิบัติการ 
 
617484 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหาส่ิงแวดล้อม  2(1-3-3) 
 (Seminar / Special Problems on Environmental  

Problem) 
วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาและฝึกฝนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการ โดย
การเลือกหัวข้อท่ีสนใจจากความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมมาประมวลและวิเคราะห์ ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ  อภิปรายเพื่อสรุปประเด็น สื่อสาร น าเสนอ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมสัมมนา รวมถึงการฝึกน าเสนอ
ทางวิชาการในจัดการประชุมสัมมนาในประเด็นปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อม สถานการณ์ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังวิทยาการท่ี น่าสนใจจากข้อมูลท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 
617490 เตรียมสหกิจศึกษา                              1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ

เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการ
สัมภาษณ์ งาน  อาชีพ  ความรู้พื้นฐาน ท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการเช่น  5ส  ISO 9000  เทคนิคการน าเสนอโครงงาน 
หรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการท างานการเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
617491 สหกิจศึกษา 1                                             8 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม

เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราวณสถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
 
617492 สหกิจศึกษา 2                                             8 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  : 617491  สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราวณสถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ตามท่ีสาขาวิชาก าหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
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617495 หลักความปลอดภัยในอาหาร                  2(2-0-4) 
 (Principal of Food Safety) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

หลักการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหาร  
นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ กฎหมาย ข้อก าหนด
และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง อันตรายท่ีท าให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อการ
บริโภคทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การด าเนินงานเพื่อความ
ปลอดภัยในอาหาร   แนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร 
 
617496 ประเด็นความสนใจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 มลพิษสิ่งแวดล้อม  และสุขภาพ 

(Specific Topics in Environmental Pollution 
Science and Health) 

วชิาบังคับก่อน  : ไม่มี   
ศึกษาประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ มลพิษสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้ความดูแลของอาจารย์
ผู้สอน (Team Teaching) โดยครอบคลุมประเด็นการจัดการ 
เทคโนโลยี เทคนิคต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิด การป้องกัน และการ
แก้ไขปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมท่ีเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม  การเพิ่มจ านวน
ประชากร การพัฒนาด้านเทคโนโลยี อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ซ่ึงผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะในการคิดเชิง
เหตุผลประยุกต์จากหลักการและทฤษฎีในการศึกษา วิเคราะ ห์
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีตนสนใจ เพื่อให้ได้แนวคิด  หรือข้อสรุปจาก
สมมติฐานท่ีตั้งไว้เบ้ืองต้น 
 
617497 การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม                6 
 (Environmental Health Field Training) 
วิชาบังคับก่อน  : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสห
กิจศึกษา 

นัก ศึกษาปฏิบั ติ งาน เชิ งวิชาการหรือวิชาชีพ  ณ 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
งานประปาและสิ่งแวดล้อม ส่วนอาคารสถานท่ี หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ครบ 1 ภาคการศึกษา ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการ
ประเมินผล เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือ  ไม่ผ่านโดยวัดจากผล
การประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษา และพนักงานท่ีควบคุมการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน และจากรายงาน
วิชาการ 

 
617498 ระบบคุณภาพและระบบการจัดการ          3(2-3-5) 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

(Quality, Environmental and Safety Management 
Systems) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
ศึกษาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ

สถานประกอบการที่มีความส าคัญขึ้นในกระบวนการท างานในสถาน
ประกอบการ เน้ือหาครอบคลุมถึงหลักการของระบบคุณภาพใน
สถานประกอบการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบ
มาตรฐานของประเทศและนานาชาติ ข้อก าหนด การประเมินระบบ
คุณภาพ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์การตรวจสอบภายใน แนว
ทางการขอการรับรองมาตรฐาน รวมท้ังความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
สถานประกอบการอย่างยั่งยืน การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนมี
กิจกรรมท่ีจ าลองการจัดท าระบบคุณภาพของสถานประกอบการ ซ่ึง
จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถน าไปปฏิบัติได ้
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617442 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย        2(0-6-2) 
 (Water and Wastewater Analysis Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  : 617441  การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย หรือศึกษ้า 
        ควบคู่ กับ  
        617441  การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 

ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ การเก็บตัวอย่างน้ าการ
พิจารณาถึงจุดเก็บและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ า การเก็บและรักษา
ตัวอย่างน้ าเพื่อการวิเคราะห์ท่ีส าคัญ การตรวจคุณลักษณะน้ าทาง
กายภาพ การตรวจคุณลักษณะน้ าทางเคมี และการตรวจลักษณะน้ า
ทางชีวภาพ รวมท้ังการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลเกี่ยวกับ
ดัชนีคุณภาพน้ าและน้ าเสียจากการท าปฏิบัติการ 
 
617484 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหาส่ิงแวดล้อม  2(1-3-3) 
 (Seminar / Special Problems on Environmental  

Problem) 
วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาและฝึกฝนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการ โดย
การเลือกหัวข้อท่ีสนใจจากความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมมาประมวลและวิเคราะห์ ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ  อภิปรายเพื่อสรุปประเด็น สื่อสาร น าเสนอ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมสัมมนา รวมถึงการฝึกน าเสนอ
ทางวิชาการในจัดการประชุมสัมมนาในประเด็นปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อม สถานการณ์ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังวิทยาการท่ี น่าสนใจจากข้อมูลท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 
617490 เตรียมสหกิจศึกษา                              1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ

เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการ
สัมภาษณ์ งาน  อาชีพ  ความรู้พื้นฐาน ท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการเช่น  5ส  ISO 9000  เทคนิคการน าเสนอโครงงาน 
หรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการท างานการเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
617491 สหกิจศึกษา 1                                             8 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม

เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราวณสถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
 
617492 สหกิจศึกษา 2                                             8 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  : 617491  สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราวณสถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ตามท่ีสาขาวิชาก าหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
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617495 หลักความปลอดภัยในอาหาร                  2(2-0-4) 
 (Principal of Food Safety) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   

หลักการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหาร  
นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ กฎหมาย ข้อก าหนด
และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง อันตรายท่ีท าให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อการ
บริโภคทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การด าเนินงานเพื่อความ
ปลอดภัยในอาหาร   แนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร 
 
617496 ประเด็นความสนใจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 มลพิษสิ่งแวดล้อม  และสุขภาพ 

(Specific Topics in Environmental Pollution 
Science and Health) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี   
ศึกษาประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ มลพิษสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้ความดูแลของอาจารย์
ผู้สอน (Team Teaching) โดยครอบคลุมประเด็นการจัดการ 
เทคโนโลยี เทคนิคต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิด การป้องกัน และการ
แก้ไขปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมท่ีเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม  การเพ่ิมจ านวน
ประชากร การพัฒนาด้านเทคโนโลยี อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ซ่ึงผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะในการคิดเชิง
เหตุผลประยุกต์จากหลักการและทฤษฎีในการศึกษา วิเคราะ ห์
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีตนสนใจ เพื่อให้ได้แนวคิด  หรือข้อสรุปจาก
สมมติฐานท่ีตั้งไว้เบ้ืองต้น 
 
617497 การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม                6 
 (Environmental Health Field Training) 
วิชาบังคับก่อน  : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสห
กิจศึกษา 

นัก ศึกษาปฏิบั ติ งาน เชิ งวิชาการหรือวิชาชีพ  ณ 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
งานประปาและสิ่งแวดล้อม ส่วนอาคารสถานท่ี หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ครบ 1 ภาคการศึกษา ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการ
ประเมินผล เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือ  ไม่ผ่านโดยวัดจากผล
การประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษา และพนักงานท่ีควบคุมการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน และจากรายงาน
วิชาการ 

 
617498 ระบบคุณภาพและระบบการจัดการ          3(2-3-5) 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

(Quality, Environmental and Safety Management 
Systems) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
ศึกษาระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของ

สถานประกอบการที่มีความส าคัญขึ้นในกระบวนการท างานในสถาน
ประกอบการ เน้ือหาครอบคลุมถึงหลักการของระบบคุณภาพใน
สถานประกอบการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบ
มาตรฐานของประเทศและนานาชาติ ข้อก าหนด การประเมินระบบ
คุณภาพ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์การตรวจสอบภายใน แนว
ทางการขอการรับรองมาตรฐาน รวมท้ังความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
สถานประกอบการอย่างยั่งยืน การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนมี
กิจกรรมท่ีจ าลองการจัดท าระบบคุณภาพของสถานประกอบการ ซ่ึง
จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถน าไปปฏิบัติได ้
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617499 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล        2(2-0-4) 
 (Environmental Management in Hospital) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสรีรวิทยา การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพจิต การจัดหาน้ าสะอาด  การท าลาย
เชื้อโรค การบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอย
ท่ัวไป การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอื่นท่ีเกิดจากห้องปฏิบัติการ
และส่วนต่างๆของโรงพยาบาล การสุขาภิบาลอาหารในโรงครัว 
ร้านอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค และการป้องกัน
อุบัติเหตุในโรงพยาบาล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 
618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน    4(4-0-8) 
 (Basic Occupational Health and Safety) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิด ความเป็นมา และขอบเขตด้าน อาชีว  
อนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการท างานและ
ผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดจากการท างาน การตระหนักถึง
ปัญหาในการท างาน การควบคุมและป้องกันทางอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  หน่วยงาน  องค์กร  มาตรฐานก าหนดและกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องหลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ   ภัยทาง
สุขภาพ ของผู้ประกอบอาชีพ 
 
618201 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย           4(4-0-8) 
 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 

(Ethics and Laws for Public Health and 
Occupational Professional) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการ
ประกอบวิชาชีพ เช่น กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการและการปกครองท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ 
 
618202 หลักการวิศวกรรมส าหรับงาน                 2(2-0-4) 
 ด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย 

(Principles of Engineering for Occupational 
Health and Safety) 

วิชาบังคับก่อน  : 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 
พื้นฐานทางวิศวกรรมด้านวิศวกรรมเคมี อุตสาหการ 

เครื่องกล ไฟฟ้า โยธามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมสภาพแวดล้อมใน
งานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายท่ีแหล่งก าเนิด ท่ีทางผ่าน 
เทคนิคเฉพาะในการควบคุมเสียง ความส่ันสะเทือน ฝุ่นละออง แสง
สว่าง ความร้อน การควบคุมมลพิษอากาศภายในอาคารส านักงาน 
โรงพยาบาล 
 
618203 กลศาสตร์ของไหลส าหรับงาน                 1(1-0-2) 
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Fluid Mechanics for Occupational Health  
and Safety) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
ของไหลในโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติของของไหล 

ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ การไหลรูปแบบต่างๆ  ในท่อ    
ในรางเปิด แรงทางกลท่ีเกิดจากการไหลของของไหล การวัดของไหล
ในท่อ ในรางเปิด การค านวณขนาดปั๊มและท่อ 
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618302 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและ        3(2-3-5) 
 ความปลอดภัย 

(Occupational Health and Safety Administrations) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ประยุกต์หลักการบริหารงานสาธารณสุขกฎหมาย และ
บทบัญญัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม หลักการวางแผนงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ บทบาท
และหน้าท่ีขององค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน องค์การสากลท่ี
เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย  การจัดการด้านความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัยในอุตสาหกรรม 
 
618303 ความปลอดภัยในการท างาน                  2(2-0-4) 
 (Safety at Work) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุ ธรรมชาติการ
เกิดอุบัติการณ์และอุบัติเหตุ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัย การบันทึกรายงานการบาดเจ็บ การค านวณอัตราความถี่ 
และความรุนแรงการบาดเจ็บ การป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุ การ
ตรวจความปลอดภัย การวิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัย การ
ส่งเสริมความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
คณะกรรมการความปลอดภัย โครงการความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ 

 
618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน            4(4-0-8) 
 (Fundamental of Industrial Hygiene) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แนวคิดเบื้องต้นของงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมของงานโดยเฉพาะในการท างานท่ี
ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ประกอบอาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม หลักการทั่วไป ในการตระหนักถึงปัญหา การประเมิน
ขนาดของปัญหา และหลักการต่างๆ ท่ีจะใช้ในการควบคุมป้องกัน
อันตรายจากการท างาน 
 
618305 ความปลอดภัยด้านสารเคมี                    3(3-0-6) 
 (Chemical Safety) 
วิชาบังคับก่อน  : ไมมี่ 

ค าจ ากัดความ ความหมายของสารเคมี  ตัวอย่าง
อันตรายจากสารเคมี อุบัติภัยจากสารเคมีในอดีต คุณสมบัติความ
เป็นอันตรายของสารเคมี ทางกายภาพคุณสมบัติความเป็นอันตราย
ของสารเคมีต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเอกสารความปลอดภัยของ
สารเคมี กฎหมายสารเคมีของประเทศไทย และข้อก าหนดเกี่ยวกับ
สารเคมีระหว่างประเทศระบบการแบ่งประเภทสารเคมีท่ีเป็นระบบ
สากล GHS ความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมีอันตราย การจัดเก็บ
วัตถุอันตรายในสถานประกอบการ การป้องกันและการเตรียมความ
พร้อมรับอุบัติภัยสารเคมี 
 
618306 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                 2(2-0-4) 
 และการท างาน 

(Environmental and Work Physiology) 
วิชาบังคับก่อน  : 110206  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 

กลไกการท างานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมใน
การท างาน ทางร่างกาย จิตใจ สังคม ขีดความสามารถและข้อจ ากัด
ในการท างานของมนุษย์อันเน่ืองมาจากปัจจัยภายใน ภายนอกร่างกาย 
การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียด ความเมื่อยล้า
จากการท างาน แนวคิดสร้างสภาวะการท างานท่ีถูกต้อง การออกแบบ
สถานีงาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานีงาน 
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617499 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล        2(2-0-4) 
 (Environmental Management in Hospital) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสรีรวิทยา การ
จัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพจิต การจัดหาน้ าสะอาด  การท าลาย
เชื้อโรค การบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอย
ท่ัวไป การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอื่นท่ีเกิดจากห้องปฏิบัติการ
และส่วนต่างๆของโรงพยาบาล การสุขาภิบาลอาหารในโรงครัว 
ร้านอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค และการป้องกัน
อุบัติเหตุในโรงพยาบาล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 
618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน    4(4-0-8) 
 (Basic Occupational Health and Safety) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิด ความเป็นมา และขอบเขตด้าน อาชีว  
อนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยส่ิงแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการท างานและ
ผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดจากการท างาน การตระหนักถึง
ปัญหาในการท างาน การควบคุมและป้องกันทางอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  หน่วยงาน  องค์กร  มาตรฐานก าหนดและกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องหลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ   ภัยทาง
สุขภาพ ของผู้ประกอบอาชีพ 
 
618201 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย           4(4-0-8) 
 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 

(Ethics and Laws for Public Health and 
Occupational Professional) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการ
ประกอบวิชาชีพ เช่น กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการและการปกครองท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ 
 
618202 หลักการวิศวกรรมส าหรับงาน                 2(2-0-4) 
 ด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย 

(Principles of Engineering for Occupational 
Health and Safety) 

วิชาบังคับก่อน  : 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 
พื้นฐานทางวิศวกรรมด้านวิศวกรรมเคมี อุตสาหการ 

เครื่องกล ไฟฟ้า โยธามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมสภาพแวดล้อมใน
งานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายท่ีแหล่งก าเนิด ท่ีทางผ่าน 
เทคนิคเฉพาะในการควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง แสง
สว่าง ความร้อน การควบคุมมลพิษอากาศภายในอาคารส านักงาน 
โรงพยาบาล 
 
618203 กลศาสตร์ของไหลส าหรับงาน                 1(1-0-2) 
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Fluid Mechanics for Occupational Health  
and Safety) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
ของไหลในโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติของของไหล 

ของไหลสถิต ของไหลเคลื ่อนที่ การไหลรูปแบบต่างๆ  ในท่อ    
ในรางเปิด แรงทางกลท่ีเกิดจากการไหลของของไหล การวัดของไหล
ในท่อ ในรางเปิด การค านวณขนาดปั๊มและท่อ 
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618302 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและ        3(2-3-5) 
 ความปลอดภัย 

(Occupational Health and Safety Administrations) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ประยุกต์หลักการบริหารงานสาธารณสุขกฎหมาย และ
บทบัญญัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม หลักการวางแผนงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ บทบาท
และหน้าท่ีขององค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน องค์การสากลท่ี
เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย  การจัดการด้านความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัยในอุตสาหกรรม 
 
618303 ความปลอดภัยในการท างาน                  2(2-0-4) 
 (Safety at Work) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุ ธรรมชาติการ
เกิดอุบัติการณ์และอุบัติเหตุ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัย การบันทึกรายงานการบาดเจ็บ การค านวณอัตราความถ่ี 
และความรุนแรงการบาดเจ็บ การป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุ การ
ตรวจความปลอดภัย การวิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัย การ
ส่งเสริมความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
คณะกรรมการความปลอดภัย โครงการความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ 

 
618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน            4(4-0-8) 
 (Fundamental of Industrial Hygiene) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แนวคิดเบื้องต้นของงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมของงานโดยเฉพาะในการท างานท่ี
ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ประกอบอาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม หลักการทั่วไป ในการตระหนักถึงปัญหา การประเมิน
ขนาดของปัญหา และหลักการต่างๆ ท่ีจะใช้ในการควบคุมป้องกัน
อันตรายจากการท างาน 
 
618305 ความปลอดภัยด้านสารเคมี                    3(3-0-6) 
 (Chemical Safety) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ค าจ ากัดความ ความหมายของสารเคมี  ตัวอย่าง
อันตรายจากสารเคมี อุบัติภัยจากสารเคมีในอดีต คุณสมบัติความ
เป็นอันตรายของสารเคมี ทางกายภาพคุณสมบัติความเป็นอันตราย
ของสารเคมีต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมเอกสารความปลอดภัยของ
สารเคมี กฎหมายสารเคมีของประเทศไทย และข้อก าหนดเกี่ยวกับ
สารเคมีระหว่างประเทศระบบการแบ่งประเภทสารเคมีท่ีเป็นระบบ
สากล GHS ความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมีอันตราย การจัดเก็บ
วัตถุอันตรายในสถานประกอบการ การป้องกันและการเตรียมความ
พร้อมรับอุบัติภัยสารเคมี 
 
618306 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                 2(2-0-4) 
 และการท างาน 

(Environmental and Work Physiology) 
วิชาบังคับก่อน  : 110206  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 

กลไกการท างานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมใน
การท างาน ทางร่างกาย จิตใจ สังคม ขีดความสามารถและข้อจ ากัด
ในการท างานของมนุษย์อันเน่ืองมาจากปัจจัยภายใน ภายนอกร่างกาย 
การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียด ความเมื่อยล้า
จากการท างาน แนวคิดสร้างสภาวะการท างานท่ีถูกต้อง การออกแบบ
สถานีงาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานีงาน 
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618307 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย       2(2-0-4) 
 และสิ่งแวดล้อม 

(Occupational Health Safety and  
Environmental Laws) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
ความส าคัญ การพัฒนา การประยุกต์ และการบังคับใช้

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยฯ  พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ พระราชบัญญัติอื่นๆ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความ
ปลอดภัยในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในทวีป
ยุโรป และอนุสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
618308 พิษวิทยาอาชีวอนามัย                          3(2-3-5) 
 (Occupational Toxicology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักการของพิษวิทยาอาชีวอนามัยความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณของสารพิษท่ีเข้าสู่ร่างกาย และกลไกปฏิกิริยาของ
ร่างกายต่อสารพิษ สมบัติของสารพิษท่ีใช้กันแพร่หลายในการ
ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เช่น สารพิษปราบ
ศัตรูพืช โลหะหนัก ก๊าซ  ตัวท าละลาย สารก่อมะเร็ง และมลพิษ
อากาศอื่น ๆ   
 
618309 วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน               2(2-0-4) 
 อุตสาหกรรม 
 (Industrial Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

การใช้เทคนิคทางวิศวกรรมในการควบคุม ป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ อันตรายท่ีเกิดจากสภาพงาน กระบวนการผลิต 
เครื่องจักรอุปกรณ์ หม้อน้ า ภาชนะความดัน ระบบไฟฟ้า อาคาร 
การซ่อมบ ารุง การเคลื่อนย้ายวัสดุ  ตามเป็นประเภทงานท่ีกฎหมาย
ความปลอดภัยก าหนดไว้ 
 
618310 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม            2(2-0-4) 
 และอันตราย 

(Industrial Process and Hazards) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
การเลือกกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะโรงงานท่ีมีการใช้แรงงานท่ีมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสต่อ
สภาพอันตรายจากการท างาน วัตถุดิบและสารเคมีต่างๆ ท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิต ปัญหาและศักยภาพของอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
แนวคิดการควบคุมป้องกัน 
 
618311 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง                 3(1-6-4) 
 ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 (Industrial Hygiene Sampling and Analysis) 
วิชาบังคับก่อน  : 618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 

หลักการและวิธีการประเมินส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
สภาพความร้อน ความเย็น แสง เสียง รังสี  ความดัน ความ
สั่นสะเทือน การสุ่มตัวอย่างสารพิษ อนุภาคและสารเคมีท่ีบุคคล ท่ี
บรรยากาศ การตรวจวัดปล่องระบาย หลักการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 
การวิเคราะห์ ข้อมูล การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
เมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่ปกติ เน้นทฤษฏี
พื้นฐานการเก็บตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
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618312 อาชีวเวชศาสตร์                                3(3-0-6) 
 (Occupational Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดโรค    ท่ีเกี่ยวเน่ื องจากการ
ท างาน กลไกการท างานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเป็น
อันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคม 
ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคจากการท างาน โรคเกี่ยวเนื่องจากการท างาน 
การป้องกันการเกิดโรค การฟื้นฟูสมรรถนะการท างาน 
 
618313 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ          2(2-0-4) 

ในงานอุตสาหกรรม  
(Industrial Air Pollution Control Engineering) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
หลักการมลพิษทางอากาศ สารมลพิษส าคัญท่ีมีผลให้มี

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีเกิดจากแหล่งต่างๆ แล้วแพร่กระจายใน
บรรยากาศ การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีแหล่งก าเนิด
ด้วยการจัดการและควบคุมทางวิศวกรรม การป้องกันมลพิษโดยใช้
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ห้องตกตะกอนฝุ่น เครื่องไซโคลน 
หอดูดซับก๊าซและไอ ถุงกรอง การเผาท าลายท้ิง 
 
618314 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม       3(2-3-5) 
 (Industrial Ventilation Control) 
วิชาบังคับก่อน  : 618202  หลักการวิศวกรรมส าหรับงาน  

 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักการระบายอากาศท่ีใช้ในการควบคุมป้องกันมลพิษ

ทางอากาศ การระบายอากาศแบบธรรมชาติ การระบายอากาศ
ท่ัวไป และการระบายอากาศเสียเฉพาะท่ี การระบายอากาศใน
อาคาร สถานท่ีในส านักงาน การออกแบบ และการค านวณระบบ
ระบายอากาศท่ัวไป การระบายอากาศเฉพาะท่ี ส่วนประกอบของ

ระบบระบายอากาศ หัวดูด ท่อระบายอากาศ พัดลม ระบบขจัด
มลพิษทางอากาศ  การทดสอบระบบระบายอากาศ 
 
618315 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย               3(2-3-5) 
 (Fire Prevention and Control) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย เทคนิคการดับไฟ 
วิธีการควบคุม การป้องกันอัคคีภัย การค านวณและการออกแบบ
ระบบจ่ายน้ าในการดับเพลิง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน
อัคคีภัย การวางแผนป้องกันอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม การ
วางแผนฉุกเฉินส าหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 
 
618409 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและ         2(1-3-3) 
 ความปลอดภัย 

(Research Methodology in Occupational Health  
and Safety) 

วิชาบังคับก่อน  : 617335 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หลักเบื้องต้นในการท าวิจัยสาธารณสุข การเลือกเร่ือง

และการก าหนดปัญหาการวิจัย การเขียนความส าคัญของปัญหา การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การตั้งวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานการวิจัย   รูปแบบการวิจัยและกระบวนการวิจัย  
ประชากรและการก าหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การ
เลือกรูปแบบของการวิจัย การก าหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย  การประมวลผลข้อมูล  การแปร
ผลและการน าเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียน
โครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย  การเขียนรายงานวิจัยและ
การน าเสนอผลงานวิจัย เพื่อ เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ       
แนวทางการประเมินโครงการวิจัยและงานวิจัย  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
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618307 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย       2(2-0-4) 
 และสิ่งแวดล้อม 

(Occupational Health Safety and  
Environmental Laws) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
ความส าคัญ การพัฒนา การประยุกต์ และการบังคับใช้

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยฯ  พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ พระราชบัญญัติอื่นๆ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความ
ปลอดภัยในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในทวีป
ยุโรป และอนุสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
618308 พิษวิทยาอาชีวอนามัย                          3(2-3-5) 
 (Occupational Toxicology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักการของพิษวิทยาอาชีวอนามัยความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณของสารพิษท่ีเข้าสู่ร่างกาย และกลไกปฏิกิริยาของ
ร่างกายต่อสารพิษ สมบัติของสารพิษท่ีใช้กันแพร่หลายในการ
ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เช่น สารพิษปราบ
ศัตรูพืช โลหะหนัก ก๊าซ  ตัวท าละลาย สารก่อมะเร็ง และมลพิษ
อากาศอื่น ๆ   
 
618309 วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน               2(2-0-4) 
 อุตสาหกรรม 
 (Industrial Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

การใช้เทคนิคทางวิศวกรรมในการควบคุม ป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ อันตรายท่ีเกิดจากสภาพงาน กระบวนการผลิต 
เครื่องจักรอุปกรณ์ หม้อน้ า ภาชนะความดัน ระบบไฟฟ้า อาคาร 
การซ่อมบ ารุง การเคลื่อนย้ายวัสดุ  ตามเป็นประเภทงานท่ีกฎหมาย
ความปลอดภัยก าหนดไว้ 
 
618310 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม            2(2-0-4) 
 และอันตราย 

(Industrial Process and Hazards) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
การเลือกกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะโรงงานท่ีมีการใช้แรงงานท่ีมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสต่อ
สภาพอันตรายจากการท างาน วัตถุดิบและสารเคมีต่างๆ ท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิต ปัญหาและศักยภาพของอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
แนวคิดการควบคุมป้องกัน 
 
618311 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง                 3(1-6-4) 
 ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 (Industrial Hygiene Sampling and Analysis) 
วิชาบังคับก่อน  : 618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 

หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
สภาพความร้อน ความเย็น แสง เสียง รังสี  ความดัน ความ
สั่นสะเทือน การสุ่มตัวอย่างสารพิษ อนุภาคและสารเคมีท่ีบุคคล ท่ี
บรรยากาศ การตรวจวัดปล่องระบาย หลักการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 
การวิเคราะห์ ข้อมูล การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
เมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่ปกติ เน้นทฤษฏี
พื้นฐานการเก็บตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
 

787 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

618312 อาชีวเวชศาสตร์                                3(3-0-6) 
 (Occupational Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดโรค    ท่ีเกี่ยวเน่ื องจากการ
ท างาน กลไกการท างานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเป็น
อันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคม 
ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคจากการท างาน โรคเกี่ยวเนื่องจากการท างาน 
การป้องกันการเกิดโรค การฟื้นฟูสมรรถนะการท างาน 
 
618313 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ          2(2-0-4) 

ในงานอุตสาหกรรม  
(Industrial Air Pollution Control Engineering) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
หลักการมลพิษทางอากาศ สารมลพิษส าคัญท่ีมีผลให้มี

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีเกิดจากแหล่งต่างๆ แล้วแพร่กระจายใน
บรรยากาศ การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีแหล่งก าเนิด
ด้วยการจัดการและควบคุมทางวิศวกรรม การป้องกันมลพิษโดยใช้
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ห้องตกตะกอนฝุ่น เครื่องไซโคลน 
หอดูดซับก๊าซและไอ ถุงกรอง การเผาท าลายท้ิง 
 
618314 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม       3(2-3-5) 
 (Industrial Ventilation Control) 
วิชาบังคับก่อน  : 618202  หลักการวิศวกรรมส าหรับงาน  

 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักการระบายอากาศท่ีใช้ในการควบคุมป้องกันมลพิษ

ทางอากาศ การระบายอากาศแบบธรรมชาติ การระบายอากาศ
ท่ัวไป และการระบายอากาศเสียเฉพาะท่ี การระบายอากาศใน
อาคาร สถานท่ีในส านักงาน การออกแบบ และการค านวณระบบ
ระบายอากาศท่ัวไป การระบายอากาศเฉพาะท่ี ส่วนประกอบของ

ระบบระบายอากาศ หัวดูด ท่อระบายอากาศ พัดลม ระบบขจัด
มลพิษทางอากาศ  การทดสอบระบบระบายอากาศ 
 
618315 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย               3(2-3-5) 
 (Fire Prevention and Control) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย เทคนิคการดับไฟ 
วิธีการควบคุม การป้องกันอัคคีภัย การค านวณและการออกแบบ
ระบบจ่ายน้ าในการดับเพลิง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน
อัคคีภัย การวางแผนป้องกันอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม การ
วางแผนฉุกเฉินส าหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 
 
618409 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและ         2(1-3-3) 
 ความปลอดภัย 

(Research Methodology in Occupational Health  
and Safety) 

วิชาบังคับก่อน  : 617335 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หลักเบื้องต้นในการท าวิจัยสาธารณสุข การเลือกเรื่อง

และการก าหนดปัญหาการวิจัย การเขียนความส าคัญของปัญหา การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การตั้งวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานการวิจัย   รูปแบบการวิจัยและกระบวนการวิจัย  
ประชากรและการก าหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การ
เลือกรูปแบบของการวิจัย การก าหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย  การประมวลผลข้อมูล  การแปร
ผลและการน าเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียน
โครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย  การเขียนรายงานวิจัยและ
การน าเสนอผลงานวิจัย เพื่อ เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ       
แนวทางการประเมินโครงการวิจัยและงานวิจัย  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
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618417 การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย                    5 
และความปลอดภัย   

 (Occupational Health and Safety Practice) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ณ หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนอาคารสถานท่ี 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครบ 1  ภาคการศึกษา ตามท่ีสาขาวิชา
ก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
วิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่อท าการประเมินผล เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  
โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ ท่ีปรึกษาและพนักงาน        
ท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน  และจาก
รายงานวิชาการ 

 
618418 การสื่อสารและการฝึกอบรม                    3(3-0-6) 
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Occupational Health and Safety Communication  
and Training) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
เทคนิควิธีการการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีของตนเอง การ

พูดในท่ีสาธารณชนแบบต่างๆ การสื่อสารและการพูดโน้มน้าวจิตใจ
เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม เทคนิคและวิธีการจัดการฝึกอบรมแบบต่างๆ 
การเตรียมตัวเป็นวิทยากรท่ีดี  การจัดเตรียมและเลือกใช้สื่อ
ประกอบการฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หลักการน าเสนอ
งาน/โครงการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีเหมาะสม  
หลักจิตวิทยาในการท างานเพื่อการสื่อสาร และประสานงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

618419 การควบคุมการสูญเสียและการเพิ่ม          3(3-0-6) 
 ประสิทธิภาพการผลิต 

(Loss Control Management and Productivity  
Improvement) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
วิวัฒนาการการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ 

สาเหตุและผลกระทบจากความสูญเสีย  การบริหารงานเพื่อควบคุม
ความสูญเสีย หลักการประชุมกลุ่ม หลักการส่ือสารระหว่างบุคคล 
การควบคุมของเสียและทรัพย์สินเสียหาย การควบคุมการสูญเสีย
นอกเวลางาน มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น 5ส 
การออกแบบและการจัดรูปแบบหน่วยงาน ระบบข้อเสนอแนะ และ
การวางแผนด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 
618420 มาตรฐานระดับชาติ และสากล ส าหรับ      3(3-0-6) 
 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  
               และสิ่งแวดล้อม 

(National and International Standards for 
Occupational Health, Safety and Environmental  
Management Systems) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
หลักการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานสากลในการ

จัดการท่ีใช้กันอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ 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 
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618421 การยศาสตร์                                      3(3-0-6) 
 (Ergonomics) 
วิชาบังคับก่อน  : 110206  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการยศาสตร์ ระบบการท างาน
ของมนุษย์และสภาพแวดล้อมในการท างาน การวิเคราะห์งานด้าน
การยศาสตร์  อุ ปกรณ์ การวัดความสามารถ ในการท างาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร ชีวกลศาสตร์ การออกแบบ
งานและสถานท่ีท างานให้เหมาะกับลักษณะงานและผู้ปฎิบัติงาน  
ความเครียด ความล้าจากการท างาน สุขภาพจิตในการท างานและ
จิตวิทยาเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน 
 
618422 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง       3(3-0-6) 
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Risk Assessments and Management in  
Occupational Health and Safety) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
มาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน

ตามกฎ ห มาย  ก ระบ วนการผลิ ต  กิ จก รรม  สถาน ท่ี  ห รื อ
ระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม การชี้บ่งอันตราย ประเมินความ
เสี่ยง ความรุนแรง การทบทวนมาตรการการควบคุมความเสี่ยงท่ีมี
อยู่ การประยุกต์หลักการ ระบบความปลอดภัยในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การควบคุมและลดอันตรายหรือความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล 
 
618423 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ด้านอาชีวอนามัย     2(1-3-5) 
 และความปลอดภัย 

(Seminar/Special Problems on Occupational 
Health and Safety) 

วิชาบังคับก่อน  : 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 
การอภิปรายปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในการท างาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกค้นคว้า 

แก้ปัญหาในสิ่งท่ีตนสนใจ เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของตน 
เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อการค้นคว้า แก้ปัญหาในปัญหาท่ีตนประสบ 
การบูรณาการเหตุผลต่างๆ การตัดสินใจ  การสร้างความคิดเห็น 
ทักษะใหม่ๆ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น การสร้างความสามารถ
ในการพิจารณาไตร่ตรองด้วยความรู้และเหตุผล ให้ค าปรึกษาแนะน า
แก่ผู้อื่นในปัญหาด้านอาชีวอนามัย 

 
618424 โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  3(0-8-6) 
 และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(Occupational Health, Safety, and Workplace  
Environment Project) 

วิชาบังคับก่อน  : 618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาวิจัย หรือ ทดลองโครงการในเรื่องท่ีนักศึกษา

มีความสนใจและเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของสาขาวิชาอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานภายใต้การก ากับ
ดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ ท่ีปรึกษาโครงการรูปแบบ
การศึกษามีการทบทวนหลักการทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการ   การเก็บรวบรวมข้อมูล   การ
แปลผล   การสรุปผล และการเขียนรายงานน าเสนอผลการศึกษา
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 
618425 จิตวิทยาอุตสาหกรรม                          2(2-0-4) 
 (Industrial Psychology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักการประยุกต์จิตวิทยาท่ัวไปเข้ากับการปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ
กาย จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน การควบคุม ป้องกันมิให้ปัจจัยส่งผลกระทบ 
เกิดพฤติกรรมการท างาน และการปฏิบัติตนท่ีไม่ปลอดภัย หลักการ 
เทคนิคการสอน การอบรม การจูงใจ การบ ารุงขวัญ ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย นายจ้างและลูกจ้าง 
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618417 การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย                    5 
และความปลอดภัย   

 (Occupational Health and Safety Practice) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ณ หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนอาคารสถานท่ี 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครบ 1  ภาคการศึกษา ตามท่ีสาขาวิชา
ก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
วิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่อท าการประเมินผล เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  
โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ ท่ีปรึกษาและพนักงาน        
ท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน  และจาก
รายงานวิชาการ 

 
618418 การส่ือสารและการฝึกอบรม                    3(3-0-6) 
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Occupational Health and Safety Communication  
and Training) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
เทคนิควิธีการการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีของตนเอง การ

พูดในท่ีสาธารณชนแบบต่างๆ การสื่อสารและการพูดโน้มน้าวจิตใจ
เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม เทคนิคและวิธีการจัดการฝึกอบรมแบบต่างๆ 
การเตรียมตัวเป็นวิทยากรท่ีดี  การจัดเตรียมและเลือกใช้สื่อ
ประกอบการฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หลักการน าเสนอ
งาน/โครงการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีเหมาะสม  
หลักจิตวิทยาในการท างานเพื่อการสื่อสาร และประสานงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

618419 การควบคุมการสูญเสียและการเพิ่ม          3(3-0-6) 
 ประสิทธิภาพการผลิต 

(Loss Control Management and Productivity  
Improvement) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
วิวัฒนาการการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ 

สาเหตุและผลกระทบจากความสูญเสีย  การบริหารงานเพื่อควบคุม
ความสูญเสีย หลักการประชุมกลุ่ม หลักการสื่อสารระหว่างบุคคล 
การควบคุมของเสียและทรัพย์สินเสียหาย การควบคุมการสูญเสีย
นอกเวลางาน มาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น 5ส 
การออกแบบและการจัดรูปแบบหน่วยงาน ระบบข้อเสนอแนะ และ
การวางแผนด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 
618420 มาตรฐานระดับชาติ และสากล ส าหรับ      3(3-0-6) 
 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  
               และสิ่งแวดล้อม 

(National and International Standards for 
Occupational Health, Safety and Environmental  
Management Systems) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
หลักการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานสากลในการ

จัดการท่ีใช้กันอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ 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 
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618421 การยศาสตร์                                      3(3-0-6) 
 (Ergonomics) 
วิชาบังคับก่อน  : 110206  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการยศาสตร์ ระบบการท างาน
ของมนุษย์และสภาพแวดล้อมในการท างาน การวิเคราะห์งานด้าน
การยศาสตร์  อุ ปกรณ์ การวัดความสามารถ ในการท างาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร ชีวกลศาสตร์ การออกแบบ
งานและสถานท่ีท างานให้เหมาะกับลักษณะงานและผู้ปฎิบัติงาน  
ความเครียด ความล้าจากการท างาน สุขภาพจิตในการท างานและ
จิตวิทยาเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน 
 
618422 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง       3(3-0-6) 
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Risk Assessments and Management in  
Occupational Health and Safety) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
มาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน

ตามกฎ ห มาย  ก ระบ วนการผลิ ต  กิ จก รรม  สถาน ท่ี  ห รื อ
ระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม การชี้บ่งอันตราย ประเมินความ
เสี่ยง ความรุนแรง การทบทวนมาตรการการควบคุมความเสี่ยงท่ีมี
อยู่ การประยุกต์หลักการ ระบบความปลอดภัยในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การควบคุมและลดอันตรายหรือความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล 
 
618423 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ด้านอาชีวอนามัย     2(1-3-5) 
 และความปลอดภัย 

(Seminar/Special Problems on Occupational 
Health and Safety) 

วิชาบังคับก่อน  : 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 
การอภิปรายปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในการท างาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกค้นคว้า 

แก้ปัญหาในสิ่งท่ีตนสนใจ เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของตน 
เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อการค้นคว้า แก้ปัญหาในปัญหาท่ีตนประสบ 
การบูรณาการเหตุผลต่างๆ การตัดสินใจ  การสร้างความคิดเห็น 
ทักษะใหม่ๆ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น การสร้างความสามารถ
ในการพิจารณาไตร่ตรองด้วยความรู้และเหตุผล ให้ค าปรึกษาแนะน า
แก่ผู้อื่นในปัญหาด้านอาชีวอนามัย 

 
618424 โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  3(0-8-6) 
 และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(Occupational Health, Safety, and Workplace  
Environment Project) 

วิชาบังคับก่อน  : 618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาวิจัย หรือ ทดลองโครงการในเรื่องท่ีนักศึกษา

มีความสนใจและเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของสาขาวิชาอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานภายใต้การก ากับ
ดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ ท่ีปรึกษาโครงการรูปแบบ
การศึกษามีการทบทวนหลักการทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการ   การเก็บรวบรวมข้อมูล   การ
แปลผล   การสรุปผล และการเขียนรายงานน าเสนอผลการศึกษา
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 
618425 จิตวิทยาอุตสาหกรรม                          2(2-0-4) 
 (Industrial Psychology) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักการประยุกต์จิตวิทยาท่ัวไปเข้ากับการปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ
กาย จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน การควบคุม ป้องกันมิให้ปัจจัยส่งผลกระทบ 
เกิดพฤติกรรมการท างาน และการปฏิบัติตนท่ีไม่ปลอดภัย หลักการ 
เทคนิคการสอน การอบรม การจูงใจ การบ ารุงขวัญ ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย นายจ้างและลูกจ้าง 
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618490 เตรียมสหกิจศึกษา                              1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษาความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพเช่นการเลือก
สถานประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น   
5ส  ISO 9000  เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างานการ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
618491 สหกิจศึกษา 1                                         8 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม

เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราวณสถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่านโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษาพนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ 
 
 
 
 
 

618492 สหกิจศึกษา 2                                         8 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม

เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราวณสถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่านโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษาพนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ 
 
 

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

ภาคผนวกภาคผนวก
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  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

618490 เตรียมสหกิจศึกษา                              1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษาความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพเช่นการเลือก
สถานประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น   
5ส  ISO 9000  เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างานการ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
618491 สหกิจศึกษา 1                                         8 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม

เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราวณสถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่านโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษาพนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ 
 
 
 
 
 

618492 สหกิจศึกษา 2                                         8 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม

เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราวณสถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่านโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษาพนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ 
 
 

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

ภาคผนวกภาคผนวก



793 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

 
 อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของ       
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545, ครั้งที่ 15/2545  เมื่อวันท่ี  24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
และครั้งท่ี 3/2546 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2546  จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไว้ดังต่อไปน้ี 
  
ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2546" 
ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2543  บรรดาระเบียบ ประกาศ    

แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซ่ึงขัดหรือแย้งกับขอ้บังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี  
 "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "สภามหาวิทยาลัย"   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "สภาวิชาการ"   หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "อธิการบดี"   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "ส านักวิชา"   หมายถึง ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "คณบดี"   หมายถึง คณบดีส านักวิชาท่ีหัวหน้าสาขาวิชาสังกัด 
 "คณะกรรมการประจ าส านักวิชา" หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในส านักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

"หัวหน้าสาขาวิชา"  หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด ในกรณีท่ีนักศึกษายังไม่สังกัดสาขาวิชาให้หมายถึงหัวหน้า
 สาขาวิชาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาสังกัด 

 "อาจารย์ท่ีปรึกษา"   หมายถึง อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี  และเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับน้ี 
ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี 
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(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

 
 อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของ       
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545, ครั้งที่ 15/2545  เมื่อวันท่ี  24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
และครั้งท่ี 3/2546 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2546  จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไว้ดังต่อไปน้ี 
  
ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2546" 
ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2543  บรรดาระเบียบ ประกาศ    

แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี  
 "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "สภามหาวิทยาลัย"   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "สภาวิชาการ"   หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "อธิการบดี"   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "ส านักวิชา"   หมายถึง ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "คณบด"ี   หมายถึง คณบดีส านักวิชาท่ีหัวหน้าสาขาวิชาสังกัด 
 "คณะกรรมการประจ าส านักวิชา" หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในส านักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

"หัวหน้าสาขาวิชา"  หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด ในกรณีท่ีนักศึกษายังไม่สังกัดสาขาวิชาให้หมายถึงหัวหน้า
 สาขาวิชาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาสังกัด 

 "อาจารย์ท่ีปรึกษา"   หมายถึง อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี  และเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับน้ี 
ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี 
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หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  

7.1 ผู้ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  ต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

7.2 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่า  
หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
ข้อ 8 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
ข้อ 9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง 

9.1 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญา
ตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึงได้ 

 9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีจะเข้าศึกษา 
9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนย้ายรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงระยะเวลาของการศึกษาให้

คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 
9.4 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้เทียบโอนรายวิชา  ส่วนผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้โอนย้ายรายวิชา 

 9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น  ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า        
ส่วนรายวิชาท่ีโอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า D 

 9.6  รายวิชาท่ีน ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรท่ีนักศึกษาจบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
 9.7 รายวิชาท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 10.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
 10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ 11 ระบบการศึกษา  

11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหน่ึงมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์ 

11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต  1 หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังน้ี  
11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนท่ีเทียบเท่าท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา 
11.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
11.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D 

และ F ในกรณีที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใดให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสม       
จากรายวิชาน้ันในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

11.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST 
ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาท่ีสอบได้มาแล้วให้นับ
จ านวนหน่วยกิต สอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

 
หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 
 
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน  

12.1 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะน้ันจะถือว่าสละ
สิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา  และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

12.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 
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หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  

7.1 ผู้ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  ต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

7.2 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่า  
หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
ข้อ 8 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
ข้อ 9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง 

9.1 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญา
ตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึงได้ 

 9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีจะเข้าศึกษา 
9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนย้ายรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงระยะเวลาของการศึกษาให้

คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 
9.4 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้เทียบโอนรายวิชา  ส่วนผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้โอนย้ายรายวิชา 

 9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น  ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า        
ส่วนรายวิชาท่ีโอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า D 

 9.6  รายวิชาท่ีน ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรท่ีนักศึกษาจบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
 9.7 รายวิชาท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 10.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
 10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ 11 ระบบการศึกษา  

11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหน่ึงมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์ 

11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต  1 หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังน้ี  
11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนท่ีเทียบเท่าท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา 
11.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
11.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D 

และ F ในกรณีที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใดให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสม       
จากรายวิชาน้ันในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

11.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST 
ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาท่ีสอบได้มาแล้วให้นับ
จ านวนหน่วยกิต สอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

 
หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 
 
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน  

12.1 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะน้ันจะถือว่าสละ
สิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา  และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

12.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 
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12.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ต้องได้ รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 23 และ
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  มิฉะน้ัน จะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
12.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน  22 หน่วยกิตนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนดได้   

ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าท่ีก าหนด หรือในภาคการศึกษาน้ัน
หลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนดและจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตท่ีก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาค
การศึกษาน้ัน การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่าหน่วยกิตท่ีก าหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 

12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
12.6.1 นักศึกษาท่ีได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ 

D หรือ S  
  12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ท่ีได้รับ D หรือ D+ อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้  
  12.6.3 นักศึกษาท่ีได้รับ  F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ  A B+ B C+ C D+ D  

หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
  12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.6.1, 12.6.2  และ  12.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรท่ีได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการ

ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 
 12.7  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากท่ีก าหนดในหลักสูตรหากนักศึกษาประสงค์จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S  

หรือ  U  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
สาขาวิชา  ท้ังนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

 12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา  ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W  ท้ังนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

 12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาโดยค าแนะน าของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือน หรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาเพ่ือน าจ านวน
หน่วยกิต และผลการศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรแต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

 12.10 การลงทะเบียนเรียน  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 12.11 ก าหนดวันวิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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ข้อ 13 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชาน้ันต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียนลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 12.5  
13.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษาและจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
13.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ท้ังน้ีจะไม่มีการบันทึกรายวิชาท่ีขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  
13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท้ังน้ีจะมี

การบันทึกรายวิชาท่ีขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 
13.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
13.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน 

ข้อ 14 เวลาเรียน 
14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 
14.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝึก 

หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียน
น้อยกว่าน้ี อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชาน้ันได้ 

 
หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 
 
ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดและสูงสุด ดังน้ี 

15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 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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12.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ต้องได้ รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 23 และ
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  มิฉะน้ัน จะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
12.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน  22 หน่วยกิตนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนดได้   

ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าท่ีก าหนด หรือในภาคการศึกษาน้ัน
หลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนดและจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตท่ีก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาค
การศึกษาน้ัน การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่าหน่วยกิตท่ีก าหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 

12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
12.6.1 นักศึกษาท่ีได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ 

D หรือ S  
  12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ท่ีได้รับ D หรือ D+ อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้  
  12.6.3 นักศึกษาท่ีได้รับ  F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ  A B+ B C+ C D+ D  

หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
  12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.6.1, 12.6.2  และ  12.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรท่ีได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการ

ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 
 12.7  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากท่ีก าหนดในหลักสูตรหากนักศึกษาประสงค์จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S  

หรือ  U  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
สาขาวิชา  ท้ังนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

 12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา  ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W  ท้ังนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

 12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาโดยค าแนะน าของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือน หรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาเพ่ือน าจ านวน
หน่วยกิต และผลการศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรแต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

 12.10 การลงทะเบียนเรียน  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 12.11 ก าหนดวันวิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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ข้อ 13 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชาน้ันต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียนลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 12.5  
13.2 การขอเพ่ิมรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษาและจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
13.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ท้ังน้ีจะไม่มีการบันทึกรายวิชาท่ีขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  
13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท้ังน้ีจะมี

การบันทึกรายวิชาท่ีขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 
13.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
13.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน 

ข้อ 14 เวลาเรียน 
14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 
14.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝึก 

หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียน
น้อยกว่าน้ี อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชาน้ันได้ 

 
หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 
 
ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดและสูงสุด ดังน้ี 

15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12  ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า 
 15.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า 
 15.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 30 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า 
 15.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ไม่น้อยกว่า 13 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 36 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า 
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หมวด 5 
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษา  

16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นเป็นดัชนีผลการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

      ระดับคะแนนตัวอักษร     ความหมาย   แต้มระดับคะแนน  
  A  ดีเยี่ยม 4.00  
  B+  ดีมาก 3.50  
  B  ดี 3.00  
  C+  ดีพอใช้ 2.50  
  C  พอใช้ 2.00  
  D+  อ่อน 1.50  
  D  อ่อนมาก 1.00  
  F  ตก 0  

ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปน้ี 
  
 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย  
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
  M นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  
  P การสอนยังไม่ส้ินสุด (In progress) 
  S ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
  ST ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจส าหรับรายวิชาท่ีเทียบโอน (Satisfactory, transferred credit) 
  U  ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
  V  ผู้ร่วมเรียน (Visitor)  
  W  การถอนรายวิชา (Withdrawal) 
  X  ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
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 16.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 
16.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D  และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี  

(1) เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินได้เป็นล าดับขั้น 
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ท่ีศูนย์บริการการศึกษาได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวก่อน

สิ้นสุด  1  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 16.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี  
(1) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 14 
(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน F ตามข้อ 24 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไม่ได้รับแจ้งจากส านักวิชาหลังจาก 1  สัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาถัดไป  
  16.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 

(1) นักศึกษาป่วย  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
(3) นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาท่ี

รายวิชาน้ันสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา  
  16.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานท่ีสมบูรณ์ในการขาดสอบได้  

16.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาท่ีมีการสอนและหรือท างานต่อเน่ืองล้ าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป 
16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีท่ีผลการประเมินเป็นท่ีพอใจหรือไม่พอใจตามล าดับในรายวิชาต่อไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U  
(2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.7 
(3) เป็นการเปล่ียนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 

16.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
  16.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมท้ังสิ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ  
  16.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี ต่อไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ  13.4 
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หมวด 5 
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษา  

16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นเป็นดัชนีผลการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

      ระดับคะแนนตัวอักษร     ความหมาย   แต้มระดับคะแนน  
  A  ดีเยี่ยม 4.00  
  B+  ดีมาก 3.50  
  B  ดี 3.00  
  C+  ดีพอใช้ 2.50  
  C  พอใช้ 2.00  
  D+  อ่อน 1.50  
  D  อ่อนมาก 1.00  
  F  ตก 0  

ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปน้ี 
  
 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย  
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
  M นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  
  P การสอนยังไม่ส้ินสุด (In progress) 
  S ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
  ST ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจส าหรับรายวิชาท่ีเทียบโอน (Satisfactory, transferred credit) 
  U  ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
  V  ผู้ร่วมเรียน (Visitor)  
  W  การถอนรายวิชา (Withdrawal) 
  X  ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
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 16.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 
16.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D  และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี  

(1) เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินได้เป็นล าดับขั้น 
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ท่ีศูนย์บริการการศึกษาได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวก่อน

สิ้นสุด  1  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 16.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี  
(1) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 14 
(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน F ตามข้อ 24 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไม่ได้รับแจ้งจากส านักวิชาหลังจาก 1  สัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาถัดไป  
  16.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 

(1) นักศึกษาป่วย  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
(3) นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาท่ี

รายวิชาน้ันสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา  
  16.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานท่ีสมบูรณ์ในการขาดสอบได้  

16.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาท่ีมีการสอนและหรือท างานต่อเน่ืองล้ าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป 
16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีท่ีผลการประเมินเป็นท่ีพอใจหรือไม่พอใจตามล าดับในรายวิชาต่อไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U  
(2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.7 
(3) เป็นการเปล่ียนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 

16.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
  16.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมท้ังสิ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ  
  16.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี ต่อไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ  13.4 
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(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชาน้ัน  

(3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ  23.1 หรือ  23.2  
(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ  24 
(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I ท่ีได้รับตามข้อ 16.2.3 (1) หรือข้อ 16.2.3 (2) เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุอัน     

พ้นวิสัยน้ันยังไม่ส้ินสุด 
(6) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ 12.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียน

ท้ังสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด  หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
(7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

  16.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาท่ีศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชาน้ัน ๆ  
ตามก าหนดเวลา 

 
หมวด 6 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 
 
ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา 

17.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 
17.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 
17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

17.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 
17.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 
17.4 ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรท่ีย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีย้ายเข้าด้วย 
17.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้  

ข้อ 18 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   
รายวิชาท่ีโอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาท่ีเทียบโอนจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  ST  
18.1 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้  

801 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

18.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 
18.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาท่ีต้องเรียนในหลักสูตรท่ีย้ายเข้าโดยให้ได้รับ

ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
18.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาท่ีโอนย้ายโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

18.2 นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาท่ีเคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบ
โอนให้ด าเนินการดังน้ี 
18.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 
18.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือ

นักศึกษา เน่ืองจากกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาท่ีปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

และเห็นว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
18.2.4 รายวิชาท่ีขอเทียบโอนได้น้ันต้องมีเน้ือหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามท่ี

ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
18.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชาที่ นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ า

กว่า C  หรือ  S หรือเทียบเท่า 
18.2.6 รายวิชาตามข้อ 18.2.5 ต้องเป็นรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี  นับถึงวันท่ีนักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิต      

ท่ีเทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
18.2.7 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
18.2.8 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันพิจารณาอนุมัติ 

18.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ12.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาค
การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่าน้ัน 

 
หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 
ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  

19.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
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(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชาน้ัน  

(3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ  23.1 หรือ  23.2  
(4) นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ  24 
(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปล่ียนจาก I ท่ีได้รับตามข้อ 16.2.3 (1) หรือข้อ 16.2.3 (2) เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุอัน     

พ้นวิสัยน้ันยังไม่ส้ินสุด 
(6) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ 12.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียน

ท้ังสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด  หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
(7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

  16.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาท่ีศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชาน้ัน ๆ  
ตามก าหนดเวลา 

 
หมวด 6 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 
 
ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา 

17.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 
17.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 
17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

17.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 
17.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 
17.4 ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรท่ีย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีย้ายเข้าด้วย 
17.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้  

ข้อ 18 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   
รายวิชาท่ีโอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาท่ีเทียบโอนจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  ST  
18.1 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้  
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18.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 
18.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาท่ีต้องเรียนในหลักสูตรท่ีย้ายเข้าโดยให้ได้รับ

ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
18.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาท่ีโอนย้ายโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

18.2 นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาท่ีเคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบ
โอนให้ด าเนินการดังน้ี 
18.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 
18.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือ

นักศึกษา เน่ืองจากกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาท่ีปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

และเห็นว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
18.2.4 รายวิชาท่ีขอเทียบโอนได้น้ันต้องมีเน้ือหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามท่ี

ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
18.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชาที่ นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ า

กว่า C  หรือ  S หรือเทียบเท่า 
18.2.6 รายวิชาตามข้อ 18.2.5 ต้องเป็นรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี  นับถึงวันท่ีนักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิต      

ท่ีเทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
18.2.7 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
18.2.8 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันพิจารณาอนุมัติ 

18.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ12.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาค
การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่าน้ัน 

 
หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 
ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  

19.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
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19.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
19.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของ    

ผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวน
หน่วยกิตของรายวิชาเหล่าน้ัน 

19.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาท่ีลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษา     
ท่ีก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชา          
ท่ีลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
หมวด 8 

การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
 
ข้อ 20 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยให้เริ่มจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสาม
นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

20.2 นักศึกษาท่ีได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่  
20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 
20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง  1.80 
 

หมวด 9 
การลา  การลงโทษ  และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การลาป่วย 

21.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาท่ีป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ 
21.2 การลาป่วยตามข้อ 21.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วย

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
ข้อ 22 การลาเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับแต่เกิดเหตุ 
ข้อ 23 การลาพักการศึกษา 
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23.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10 ของภาคการศึกษาส าหรับกรณีต่อไปน้ี  
23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
23.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้น้ันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  

23.2 นักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเรียน แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด
และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีหัวหน้าสาขาวิชาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ  23.1  และ  23.2  ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพัก
การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

23.4 ให้ถือว่าระยะเวลาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาของผู้ น้ัน ยกเว้นการลาพัก
การศึกษา ตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2  

23.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีท่ีได้ช าระ
ค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  

23.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าสาขาวิชา   
ก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  
ข้อ 24 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด  

24.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบหรือการวัดผลให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิด
ระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาแล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษและ
แจ้งโทษให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปน้ี 
24.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นท่ีนักศึกษาผู้น้ัน

ลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง  ถ้าเป็นรายวิชาท่ียังไม่ได้สอบ             
ก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริงและให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ัน        
1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้ 

24.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ และอาจ
พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นท่ีระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน แต่จะต้องไม่เกินกว่า
ระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริตตามข้อ 24.1.1  
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19.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
19.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของ    

ผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวน
หน่วยกิตของรายวิชาเหล่าน้ัน 

19.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาท่ีลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษา     
ท่ีก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชา          
ท่ีลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
หมวด 8 

การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
 
ข้อ 20 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยให้เริ่มจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสาม
นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

20.2 นักศึกษาท่ีได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่  
20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 
20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง  1.80 
 

หมวด 9 
การลา  การลงโทษ  และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การลาป่วย 

21.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาท่ีป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ 
21.2 การลาป่วยตามข้อ 21.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วย

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
ข้อ 22 การลาเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับแต่เกิดเหตุ 
ข้อ 23 การลาพักการศึกษา 
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23.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10 ของภาคการศึกษาส าหรับกรณีต่อไปน้ี  
23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
23.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้น้ันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  

23.2 นักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเรียน แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด
และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีหัวหน้าสาขาวิชาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ  23.1  และ  23.2  ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพัก
การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

23.4 ให้ถือว่าระยะเวลาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาของผู้ น้ัน ยกเว้นการลาพัก
การศึกษา ตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2  

23.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีท่ีได้ช าระ
ค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  

23.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าสาขาวิชา   
ก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  
ข้อ 24 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด  

24.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบหรือการวัดผลให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิด
ระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาแล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษและ
แจ้งโทษให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปน้ี 
24.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นท่ีนักศึกษาผู้น้ัน

ลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง  ถ้าเป็นรายวิชาท่ียังไม่ได้สอบ             
ก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริงและให้พิจารณาส่ังพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ัน        
1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้ 

24.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ และอาจ
พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นท่ีระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน แต่จะต้องไม่เกินกว่า
ระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริตตามข้อ 24.1.1  
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24.2 ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบ     
การสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดน้ัน  

24.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้เริ่มเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระท าผิดน้ันโดยให้มีระยะเวลาการ
ลงโทษต่อเน่ืองกัน ท้ังน้ีให้นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาท่ีถูกสั่งพักด้วย 

24.4 นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว 
มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 25 การพ้นสถานภาพนักศึกษานอกจากกรณีท่ีระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณี ดังต่อไปน้ี  
25.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 
25.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา

นักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพในกรณีน้ีอาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
25.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษาและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  
25.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ต่อเนื่องกัน  4  ภาคการศึกษา  
25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 15 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบส่ังให้พ้นสถานภาพนักศึกษา   

ตามข้อ 24 
25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษา เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ หรือท าผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของ

มหาวิทยาลัย 
25.9 เมื่อเสียชีวิต 

 
หมวด 10 

การส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  

26.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีอย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 
26.1.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ีขอส าเร็จการศึกษา 
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26.1.2 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย    
ในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 

26.1.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ ่มขึ ้นอีกสาขาหนึ่ง   ต้องสอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษา
เพิ่มเติม  โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาท่ีศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ ากว่า 2.00  

26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ท่ีเข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง 
ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาก าหนดไว้ใน ข้อ 9.3 

26.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 26.1 จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน  

26.3 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 26.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาตามข้อ 26.2 หรือยื่นค า
ร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  เพิ่มเติม สามารถยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ท้ังน้ีนักศึกษา
จะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ันไว้ด้วย 

ข้อ 27 การพิจารณาให้ปริญญา 
27.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
27.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ   

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 
ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

28.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
28.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร  
28.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 
28.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
28.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  

28.2 นักศึกษาผู้ท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1.1 - 28.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  

28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ  เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

28.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ท่ีศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) หรือผู้ท่ีเข้าศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง หรือไม่เป็นผู้ท่ีเทียบโอนรายวิชา 
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24.2 ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบ     
การสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดน้ัน  

24.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้เริ่มเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระท าผิดน้ันโดยให้มีระยะเวลาการ
ลงโทษต่อเน่ืองกัน ท้ังน้ีให้นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาท่ีถูกสั่งพักด้วย 

24.4 นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว 
มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 25 การพ้นสถานภาพนักศึกษานอกจากกรณีท่ีระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณี ดังต่อไปน้ี  
25.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 
25.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา

นักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพในกรณีน้ีอาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
25.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษาและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  
25.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ต่อเนื่องกัน  4  ภาคการศึกษา  
25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 15 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบส่ังให้พ้นสถานภาพนักศึกษา   

ตามข้อ 24 
25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษา เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ หรือท าผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของ

มหาวิทยาลัย 
25.9 เมื่อเสียชีวิต 

 
หมวด 10 

การส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  

26.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีอย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 
26.1.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ีขอส าเร็จการศึกษา 
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26.1.2 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย    
ในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 

26.1.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ ่มขึ ้นอีกสาขาหนึ่ง   ต้องสอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษา
เพิ่มเติม  โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาท่ีศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ ากว่า 2.00  

26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ท่ีเข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง 
ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาก าหนดไว้ใน ข้อ 9.3 

26.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 26.1 จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน  

26.3 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 26.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาตามข้อ 26.2 หรือยื่นค า
ร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  เพิ่มเติม สามารถยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ท้ังน้ีนักศึกษา
จะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ันไว้ด้วย 

ข้อ 27 การพิจารณาให้ปริญญา 
27.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
27.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ   

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 
ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

28.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
28.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร  
28.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 
28.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
28.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  

28.2 นักศึกษาผู้ท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1.1 - 28.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  

28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ  เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

28.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ท่ีศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) หรือผู้ท่ีเข้าศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง หรือไม่เป็นผู้ท่ีเทียบโอนรายวิชา 
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ข้อ 29 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

29.1 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม  
29.2 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  
29.3 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา  จะได้รับรางวัลเข็มทองค า  

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 30 การใดท่ีได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 ให้ถือว่าการด าเนินการนั้น ๆ 

สิ้นสดุ  มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ีได ้
ข้อ 31 ให้ใช้วิธีค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับเดิมส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2546  

จนถึงภาคการศึกษาก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้  และให้ใช้วิธีการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่        
ภาคการศึกษาท่ีข้อบังคับน้ีมีผลบังคับใช้ 

ข้อ 32 ในการพิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 ให้ยกเว้นไม่ต้องน าเกณฑ์แต้มระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมกลุ่มวิชาเอกมาประกอบการพิจารณา 

 
     ประกาศ ณ วันท่ี     10    มิถุนายน   พ.ศ.  2546 
 
 

     ลงนาม             คนึง  ฦๅไชย 
    (ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

807 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2555 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับการขอเข้าศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 
2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ในการประชุมครั้งท่ี 7/2554  เม่ือวันท่ี  24  ธันวาคม 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 เฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งของมหาวิทย าลัย  ซึ่งต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี

เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ดังน้ี 
“ข้อ  9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง 

9.1 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึงได้ 
9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา หากน้อย

กว่า 30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 
9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาท่ีเทียบโอน หรือโอนย้ายรายวิชาท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงระยะเวลาของ

การศึกษาให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัต  โดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชา        
ท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 

9.4 รายวิชาท่ีจะพิจารณาเทียบโอนให้น้ัน  ต้องเป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ า
กว่า  C  หรือเทียบเท่า  ส่วนรายวิชาท่ีโอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า  D 

9.5 รายวิชาท่ีน ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรท่ีนักศึกษาจบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

9.6 รายวิชาท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติมต้องไม่น้อยกว่า  26  หน่วยกิต”  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    5   มกราคม พ.ศ.  2555 
 

     ลงนาม             วิจิตร  ศรีสอ้าน 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



806 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

ข้อ 29 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

29.1 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม  
29.2 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  
29.3 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา  จะได้รับรางวัลเข็มทองค า  

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 30 การใดท่ีได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 ให้ถือว่าการด าเนินการนั้น ๆ 

สิ้นสดุ  มิอาจขอเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ีได ้
ข้อ 31 ให้ใช้วิธีค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับเดิมส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2546  

จนถึงภาคการศึกษาก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้  และให้ใช้วิธีการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่        
ภาคการศึกษาท่ีข้อบังคับน้ีมีผลบังคับใช้ 

ข้อ 32 ในการพิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 ให้ยกเว้นไม่ต้องน าเกณฑ์แต้มระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมกลุ่มวิชาเอกมาประกอบการพิจารณา 

 
     ประกาศ ณ วันท่ี     10    มิถุนายน   พ.ศ.  2546 
 
 

     ลงนาม             คนึง  ฦๅไชย 
    (ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

807 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2555 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับการขอเข้าศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 
2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี 7/2554  เมื่อวันท่ี  24  ธันวาคม 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 เฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งของมหาวิทย าลัย  ซึ่งต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี

เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ดังน้ี 
“ข้อ  9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง 

9.1 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึงได้ 
9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา หากน้อย

กว่า 30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 
9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาท่ีเทียบโอน หรือโอนย้ายรายวิชาท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงระยะเวลาของ

การศึกษาให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัต  โดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชา        
ท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 

9.4 รายวิชาท่ีจะพิจารณาเทียบโอนให้น้ัน  ต้องเป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ า
กว่า  C  หรือเทียบเท่า  ส่วนรายวิชาท่ีโอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า  D 

9.5 รายวิชาท่ีน ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรท่ีนักศึกษาจบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

9.6 รายวิชาท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติมต้องไม่น้อยกว่า  26  หน่วยกิต”  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    5   มกราคม พ.ศ.  2555 
 

     ลงนาม             วิจิตร  ศรีสอ้าน 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



808 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2555 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ในการประชุมครั้งท่ี  1/2555  เมื่อวันท่ี  25  กุมภาพันธ์  2555 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2555” 
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา  2554  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2546  และให้ใช้

ความต่อไปน้ีแทน 
   “ข้อ  17 การย้ายสาขาวิชา 

17.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 
17.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือโดยความเห็นชอบของ 

  คณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีย้ายเข้าศึกษา 
 17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  ประจ าส านักวิชา 

17.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 
  17.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ี 
    นักศึกษาขอย้ายเข้า 

17.4 ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีย้ายเข้าด้วย 
  17.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้” 

 
      ประกาศ ณ วันท่ี    25   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2555 
 
 

     ลงนาม            วิจิตร  ศรีสอ้าน 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2556 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับค าจ ากัดความของ “คณบดี” และ
การลาพักการศึกษา ให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 
2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี  4/2556  เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556 จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปน้ี 
ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกวา่ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556” 
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความ

ต่อไปน้ีแทน 
“ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 

"มหาวิทยาลัย"  หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
"สภาวิชาการ"  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
"อธิการบดี"  หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
"ส านักวิชา"  หมายความว่า ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
"คณบดี" หมายความว่า คณบดีส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 
"คณะกรรมการประจ าส านักวิชา" หมายความว่า คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในส านักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
"หัวหน้าสาขาวิชา" หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด ในกรณีท่ีนักศึกษายังไม่สังกัดสาขาวิชา 

     ให้หมายถึงหัวหน้าสาขาวิชาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาสังกัด 
"อาจารย์ท่ีปรึกษา" หมายความว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
"รายวิชาเอก"  หมายความว่า รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร” 

ข้อ  4 ให้ยกเลิกความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 



808 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2555 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ในการประชุมครั้งท่ี  1/2555  เมื่อวันท่ี  25  กุมภาพันธ์  2555 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2555” 
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา  2554  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2546  และให้ใช้

ความต่อไปน้ีแทน 
   “ข้อ  17 การย้ายสาขาวิชา 

17.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 
17.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือโดยความเห็นชอบของ 

  คณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีย้ายเข้าศึกษา 
 17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  ประจ าส านักวิชา 

17.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 
  17.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ี 
    นักศึกษาขอย้ายเข้า 

17.4 ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีย้ายเข้าด้วย 
  17.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้” 

 
      ประกาศ ณ วันท่ี    25   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2555 
 
 

     ลงนาม            วิจิตร  ศรีสอ้าน 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
809 

  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2556 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับค าจ ากัดความของ “คณบดี” และ
การลาพักการศึกษา ให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 
2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี  4/2556  เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556 จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปน้ี 
ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกวา่ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556” 
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความ

ต่อไปน้ีแทน 
“ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 

"มหาวิทยาลัย"  หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
"สภาวิชาการ"  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
"อธิการบดี"  หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
"ส านักวิชา"  หมายความว่า ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
"คณบดี" หมายความว่า คณบดีส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 
"คณะกรรมการประจ าส านักวิชา" หมายความว่า คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในส านักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
"หัวหน้าสาขาวิชา" หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด ในกรณีท่ีนักศึกษายังไม่สังกัดสาขาวิชา 

     ให้หมายถึงหัวหน้าสาขาวิชาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาสังกัด 
"อาจารย์ท่ีปรึกษา" หมายความว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
"รายวิชาเอก"  หมายความว่า รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร” 

ข้อ  4 ให้ยกเลิกความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

“ข้อ 23 การลาพักการศึกษา 
 23.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10 ของภาคการศึกษา 
  ส าหรับกรณีต่อไปน้ี 
 23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
 23.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้น้ันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 23.2 นักศึกษาท่ียังไม่สังกัดสาขาวิชา แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วท่ีสุด และให้

คณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ  23.1  และ  23.2  ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้อง

ขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 23.4 ให้ถือว่าระยะเวลาที ่น ักศึกษาได้ร ับอนุมัต ิให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาของผู้ น้ัน       

ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ  23.1.1 และ 23.1.2  
 23.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก 

และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
ยกเว้นกรณีท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว  มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  

23.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้า
สาขาวิชาก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห ์

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา” 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี     27     กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 
 
 
 

  ลงนาม                วิจิตร  ศรีสอ้าน 
                   (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

811 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 

 
โดยเป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้การศึกษา 

ชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงมีการเรียนการสอนเป็นพิเศษแตกต่างไปจากการศึกษาในสาขาอื่นท่ีใช้
ผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการวางหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัย สถาบันร่วมผลิต สถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขและชุมชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและมี คุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2533 ประกอบกับ
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี  3/2556  เมื่อวันท่ี  30  มิถุนายน  2556  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี  

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556” 
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป     
 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ มติ หรือค าสั่งอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ  3 ในข้อบังคับน้ี  
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “สภาวิชาการ”  หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “ส านักวิชา”  หมายความว่า ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์  
 “สถาบันร่วมผลิต” หมายความว่า ศูนย์แพทยศาสตรศึกษานักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ท้ังท่ีมีการจัดตั้งในปัจจุบัน  
    หรือจะมีการจัดตั้งในเวลาต่อมา อันมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเช่นเดียวกัน 
 “คณะกรรมการประจ าส านักวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 “หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาท่ีเป็นเจ้าของรายวิชา 



810 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

“ข้อ 23 การลาพักการศึกษา 
 23.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10 ของภาคการศึกษา 
  ส าหรับกรณีต่อไปน้ี 
 23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
 23.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้น้ันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 23.2 นักศึกษาท่ียังไม่สังกัดสาขาวิชา แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วท่ีสุด และให้

คณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ  23.1  และ  23.2  ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้อง

ขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 23.4 ให้ถือว่าระยะเวลาที ่น ักศึกษาได้ร ับอนุมัต ิให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาของผู้ น้ัน       

ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ  23.1.1 และ 23.1.2  
 23.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก 

และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
ยกเว้นกรณีท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว  มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  

23.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้า
สาขาวิชาก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห ์

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา” 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี     27     กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 
 
 
 

  ลงนาม                วิจิตร  ศรีสอ้าน 
                   (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

811 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 

 
โดยเป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้การศึกษา 

ชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงมีการเรียนการสอนเป็นพิเศษแตกต่างไปจากการศึกษาในสาขาอื่นท่ีใช้
ผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการวางหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัย สถาบันร่วมผลิต สถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขและชุมชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและมี คุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2533 ประกอบกับ
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี  3/2556  เมื่อวันท่ี  30  มิถุนายน  2556  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี  

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556” 
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป     
 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ มติ หรือค าสั่งอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ  3 ในข้อบังคับน้ี  
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “สภาวิชาการ”  หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “ส านักวิชา”  หมายความว่า ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์  
 “สถาบันร่วมผลิต” หมายความว่า ศูนย์แพทยศาสตรศึกษานักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ท้ังท่ีมีการจัดตั้งในปัจจุบัน  
    หรือจะมีการจัดตั้งในเวลาต่อมา อันมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเช่นเดียวกัน 
 “คณะกรรมการประจ าส านักวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 “หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาท่ีเป็นเจ้าของรายวิชา 



812 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 “หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา” หมายความว่า หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษาส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
 “รายวชิาเอก”  หมายความว่า รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 “ระบบการจัดการศึกษาแบบช่วงละ 1 รายวิชา (Block Course System)”  
   หมายความว่า การเรียนการสอนท่ีมีลักษณะการเรียนการสอนครั้งละ 1 รายวิชา  เมื่อเรียนจบ       

    ในระบบน้ันแล้วและสอบวัดผลการศึกษาจึงเรียนในรายวิชาถัดไป 
 “การศึกษาระยะท่ี 1”  หมายความว่า การศึกษาชั้นปีท่ี 1 หรือปรีเมด 
 “การศึกษาระยะท่ี 2”  หมายความว่า การศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ 3 หรือปรีคลินิก 
 “การศึกษาระยะท่ี 3”  หมายความว่า การศึกษาชั้นปีท่ี 4 และ 5 หรือคลินิก  
 “การศึกษาระยะท่ี 4”  หมายความว่า การศึกษาชั้นปีท่ี 6 ภาคฝึกเวชปฏิบัติ 
ข้อ  4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และเป็นผู้มีอ านาจสั่งการวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับน้ีตามท่ีเห็นสมควร 
 

 หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ  5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  

5.1 ผู้ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา              
  ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

5.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ข้อ  6 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
ข้อ  7 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 7.1  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
 7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ 8 ระบบการศึกษา  

8.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหน่ึงมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ 13 สัปดาห์ 

8.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
8.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนท่ีเทียบเท่า  ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 
8.2.2 การปฏิบัติการ  การทดลอง  หรือการฝึก  ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 
8.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ  ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า  36  ชั่วโมง
 ต่อภาคการศึกษา 

  8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย   ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า  36  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
8.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
8.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F 

ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด  ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมจากรายวิชาน้ัน
ในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

8.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST    
ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาท่ีสอบได้มาแล้ว ให้นับจ านวน    
หน่วยกิตสอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

8.6 การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาเต็มจ านวน 18 ภาคการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น 4 ระยะ ดังน้ี 
8.6.1 การศึกษาระยะท่ี 1 เป็นการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา 
8.6.2 การศึกษาระยะท่ี 2 เป็นการเรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวลา 6 ภาคการศึกษา 
8.6.3 การศึกษาระยะท่ี 3 เป็นการเรียนเฉพาะทางคลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันร่วมผลิต เป็นเวลา 6 ภาค
 การศึกษา 
8.6.4 การศึกษาระยะท่ี 4 เป็นการเรียนการฝึกเวชปฏิบัติในสถาบันร่วมผลิต  เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา 
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 “หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา” หมายความว่า หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษาส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
 “รายวชิาเอก”  หมายความว่า รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 “ระบบการจัดการศึกษาแบบช่วงละ 1 รายวิชา (Block Course System)”  
   หมายความว่า การเรียนการสอนท่ีมีลักษณะการเรียนการสอนครั้งละ 1 รายวิชา  เมื่อเรียนจบ       

    ในระบบน้ันแล้วและสอบวัดผลการศึกษาจึงเรียนในรายวิชาถัดไป 
 “การศึกษาระยะท่ี 1”  หมายความว่า การศึกษาชั้นปีท่ี 1 หรือปรีเมด 
 “การศึกษาระยะท่ี 2”  หมายความว่า การศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ 3 หรือปรีคลินิก 
 “การศึกษาระยะท่ี 3”  หมายความว่า การศึกษาชั้นปีท่ี 4 และ 5 หรือคลินิก  
 “การศึกษาระยะท่ี 4”  หมายความว่า การศึกษาชั้นปีท่ี 6 ภาคฝึกเวชปฏิบัติ 
ข้อ  4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และเป็นผู้มีอ านาจสั่งการวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับน้ีตามท่ีเห็นสมควร 
 

 หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ  5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  

5.1 ผู้ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา              
  ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

5.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ข้อ  6 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
ข้อ  7 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 7.1  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
 7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ 8 ระบบการศึกษา  

8.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหน่ึงมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ 13 สัปดาห์ 

8.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
8.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนท่ีเทียบเท่า  ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 
8.2.2 การปฏิบัติการ  การทดลอง  หรือการฝึก  ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 
8.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ  ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า  36  ชั่วโมง
 ต่อภาคการศึกษา 

  8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย   ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า  36  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
8.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
8.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F 

ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด  ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมจากรายวิชาน้ัน
ในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

8.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST    
ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาท่ีสอบได้มาแล้ว ให้นับจ านวน    
หน่วยกิตสอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

8.6 การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาเต็มจ านวน 18 ภาคการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น 4 ระยะ ดังน้ี 
8.6.1 การศึกษาระยะท่ี 1 เป็นการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา 
8.6.2 การศึกษาระยะท่ี 2 เป็นการเรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวลา 6 ภาคการศึกษา 
8.6.3 การศึกษาระยะท่ี 3 เป็นการเรียนเฉพาะทางคลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันร่วมผลิต เป็นเวลา 6 ภาค
 การศึกษา 
8.6.4 การศึกษาระยะท่ี 4 เป็นการเรียนการฝึกเวชปฏิบัติในสถาบันร่วมผลิต  เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา 
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  หมวด 3 
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียน  
 9.1 นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
  การเข้าเป็นนักศึกษาและจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

9.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 
 9.3 นักศึกษาปัจจุบันท่ีมิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 20 และจะต้อง
  ช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

9.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
9.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ี

ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าท่ีก าหนด หรือในภาค
การศึกษาน้ันหลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตท่ีก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบ
การศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่าหน่วยกิตท่ีก าหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา    
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 

9.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 9.6.1 นักศึกษาท่ีได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ 

D หรือ S  
9.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ท่ีได้รับ D หรือ D+ อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้  
9.6.3 นักศึกษาท่ีได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D 

หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้า
สาขาวิชา 

9.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ ข้อ 9.6.1 ข้อ 9.6.2 และข้อ 9.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรท่ีได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการ
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 

9.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก าหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร 
S หรือ U ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
ท้ังนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
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9.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์    
ท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับ
คะแนนตัวอักษร V หรือ W ท้ังนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

9.9 นักศึกษาอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาโดยค าแนะน าของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมีเน้ือหาและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษา  เพื่อน าจ านวนหน่วยกิต และ
ผลการศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร แต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

9.10 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
9.11 ก าหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
9.12 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะท่ี 2 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา และมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
9.13 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะท่ี 3 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา และมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
9.14 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะท่ี 4 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา และมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
ข้อ 10 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 

10.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชาน้ัน ต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียนลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 9.5  
10.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา  และจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมภายใน
 เวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
10.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ท้ังน้ีจะไม่มีการบันทึกรายวิชาท่ีขอลดในใบแสดงผล

 การศึกษา  
10.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ท้ังน้ีจะมี

 การบันทึกรายวิชาท่ีขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 
10.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
10.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน 

ข้อ 11 เวลาเรียน 
11.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 
11.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกหรือ

 การศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้  ในกรณีท่ี
 นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าน้ี อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชาน้ันได้ 
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  หมวด 3 
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียน  
 9.1 นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
  การเข้าเป็นนักศึกษาและจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

9.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 
 9.3 นักศึกษาปัจจุบันท่ีมิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 20 และจะต้อง
  ช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

9.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
9.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ี

ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าท่ีก าหนด หรือในภาค
การศึกษาน้ันหลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตท่ีก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบ
การศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่าหน่วยกิตท่ีก าหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา    
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 

9.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 9.6.1 นักศึกษาท่ีได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ 

D หรือ S  
9.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ท่ีได้รับ D หรือ D+ อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้  
9.6.3 นักศึกษาท่ีได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D 

หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้า
สาขาวิชา 

9.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ ข้อ 9.6.1 ข้อ 9.6.2 และข้อ 9.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรท่ีได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการ
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 

9.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก าหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร 
S หรือ U ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
ท้ังนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
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9.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์    
ท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับ
คะแนนตัวอักษร V หรือ W ท้ังนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

9.9 นักศึกษาอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาโดยค าแนะน าของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของ
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หมวด 4 
ระยะเวลาการศึกษา 

 
ข้อ 12 ระยะเวลาการศึกษา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 36 ภาคการศึกษา     
 การศึกษาระยะท่ี 1 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน   6 ภาคการศึกษา 
 การศึกษาระยะท่ี 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา  
 การศึกษาระยะท่ี 3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา 
 การศึกษาระยะท่ี 4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน   6 ภาคการศึกษา 

 
หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 
ข้อ 13 ระบบดัชนีผลการศึกษา  

13.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้น เป็นดัชนีผลการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 ระดับคะแนนตัวอักษร     ความหมาย   แต้มระดับคะแนน  
        A  ดีเยี่ยม 4.00  

    B+  ดีมาก 3.50 
   B ดี 3.00  

        C+  ดีพอใช้ 2.50      
         C พอใช้ 2.00 
   D+  อ่อน 1.50  

       D  อ่อนมาก 1.00  
         F  ตก 0  

ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปน้ี  
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         ระดบัคะแนนตัวอักษร   ความหมาย  
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
   M นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  
   P การสอนยังไม่ส้ินสุด (In progress) 
   S ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
   ST ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจส าหรับรายวิชาท่ีเทียบโอน (Satisfactory, transferred credit) 
   U ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ (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 ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี  

(1) เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินได้เป็นล าดับขั้น 
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ท่ีศูนย์บริการการศึกษาได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อน

สิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

13.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 13.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี  
(1) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 11 
(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน F ตามข้อ 21 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไม่ได้รับแจ้งจากส านักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาถัดไป  
13.2.3 ระดับคะแนน  I  ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 

(1) นักศึกษาป่วยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 18 
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
(3) นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาท่ี

รายวิชาน้ันสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา  
13.2.4 ระดับคะแนน M ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานท่ีสมบูรณ์ในการขาดสอบได้  
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13.2.5 ระดบัคะแนน P ใช้กับรายวิชาท่ีมีการสอนและหรือท างานต่อเนื่องล้ าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป 
13.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีท่ีผลการประเมินเป็นท่ีพอใจหรือไม่พอใจตามล าดับในรายวิชาต่อไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U  
(2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 9.7 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X 

13.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
13.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมท้ังสิ้นไม่น้อย
 กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ  
13.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี ต่อไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 10.4  
(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 18 และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับ

อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชาน้ัน  
(3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 20.1 หรือ 20.2  
(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 21 
(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนจาก  I ท่ีได้รับตามข้อ 13.2.3 (1)  หรือข้อ 13.2.3 (2)  เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุ

อันพ้นวิสัยน้ันยังไม่ส้ินสุด 
(6) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน  ตามข้อ 9.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียน

ท้ังสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
(7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  

13.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาท่ีศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชา
 น้ัน ๆ ตามก าหนดเวลา 

  
หมวด 6 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 
 
ข้อ 14 การย้ายสาขาวิชา  

14.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี   
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14.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 
14.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 
14.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

14.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 
14.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 
14.4 ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีย้ายเข้าด้วย 
14.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 

ข้อ 15 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   
  รายวิชาท่ีโอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาท่ีเทียบโอนจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร ST  
15.1 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังน้ี   

15.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 
15.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรท่ีย้ายออกและเป็นรายวิชาท่ีต้องเรียนในหลักสูตรท่ีย้ายเข้า โดยให้ได้รับ

ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
15.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาท่ีโอนย้ายโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

15.2 นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาท่ีเคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอน
ให้ด าเนินการดังน้ี 
15.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 
15.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือ

นักศึกษา เนื่องจากกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
15.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาท่ีปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  

และเห็นว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
15.2.4 รายวิชาท่ีขอเทียบโอนได้น้ันต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามท่ี

ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
15.2.5 รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้น้ัน ต้องเป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C 

หรือ S หรือเทียบเท่า 
15.2.6 รายวิชาตามข้อ 15.2.5 ต้องเป็นรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี  นับถึงวันท่ีนักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิต     

ท่ีเทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
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13.2.5 ระดบัคะแนน P ใช้กับรายวิชาท่ีมีการสอนและหรือท างานต่อเนื่องล้ าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป 
13.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีท่ีผลการประเมินเป็นท่ีพอใจหรือไม่พอใจตามล าดับในรายวิชาต่อไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U  
(2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 9.7 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X 

13.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
13.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมท้ังสิ้นไม่น้อย
 กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ  
13.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี ต่อไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 10.4  
(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 18 และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับ

อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชาน้ัน  
(3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 20.1 หรือ 20.2  
(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 21 
(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปล่ียนจาก  I ท่ีได้รับตามข้อ 13.2.3 (1)  หรือข้อ 13.2.3 (2)  เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุ

อันพ้นวิสัยน้ันยังไม่ส้ินสุด 
(6) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน  ตามข้อ 9.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียน

ท้ังสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
(7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  

13.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาท่ีศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชา
 น้ัน ๆ ตามก าหนดเวลา 

  
หมวด 6 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 
 
ข้อ 14 การย้ายสาขาวิชา  

14.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี   
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14.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 
14.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 
14.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

14.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 
14.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 
14.4 ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีย้ายเข้าด้วย 
14.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 

ข้อ 15 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   
  รายวิชาท่ีโอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาท่ีเทียบโอนจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร ST  
15.1 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังน้ี   

15.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 
15.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรท่ีย้ายออกและเป็นรายวิชาท่ีต้องเรียนในหลักสูตรท่ีย้ายเข้า โดยให้ได้รับ

ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
15.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาท่ีโอนย้ายโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

15.2 นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาท่ีเคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอน
ให้ด าเนินการดังน้ี 
15.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 
15.2.2 ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือ

นักศึกษา เนื่องจากกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
15.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาท่ีปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  

และเห็นว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
15.2.4 รายวิชาท่ีขอเทียบโอนได้น้ันต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามท่ี

ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
15.2.5 รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้น้ัน ต้องเป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C 

หรือ S หรือเทียบเท่า 
15.2.6 รายวิชาตามข้อ 15.2.5 ต้องเป็นรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี  นับถึงวันท่ีนักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิต     

ท่ีเทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
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15.2.7 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
15.2.8 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันพิจารณาอนุมัติ 

15.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ  9.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาค
การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่าน้ัน 

 
  หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 
ข้อ 16 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  

16.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
16.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

16.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิต   
ของรายวิชาเหล่าน้ัน 

16.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาท่ีลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษา
ท่ีก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชา           
ท่ีลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

16.3 การสอบแก้ตัว เน่ืองจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาระยะท่ี 2, 3 และ 4 ระบบการจัดการศึกษาแบบช่วงละ 1 
รายวิชา (Block Course System) จึงได้ก าหนดการสอบแก้ตัวรายวิชาเอก ในแต่ละภาคการศึกษา  ดังน้ี 
16.3.1 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอสอบแก้ตัวในรายวิชาท่ีสอบไม่ผ่าน ให้ยื่นค าร้อง เพื่อขอสอบแก้ตัวกับอาจารย์ผู้สอน 
16.3.2 นักศึกษาเม่ือยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวและได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว จะถอนค าร้องภายหลังไม่ได้ 
16.3.3 นักศึกษาท่ีสอบแก้ตัวไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าทันทีท่ีวิชาน้ันเปิดสอน 

16.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
16.4.1 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
16.4.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และส่วนความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์คลินิก 
16.4.3 การจัดสอบประมวลความรู้  ในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาและสถาบันร่วมผลิตเป็นผู้ก าหนด 
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16.4.4 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จะต้องสอบผ่านการศึกษาระยะท่ี 2    
16.4.5 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก จะต้องสอบผ่านการศึกษาระยะท่ี 3   
16.4.6 การสอบประมวลความรู้ จะต้องสอบผ่านท้ัง 2 ส่วน โดยจะบันทึกผลไว้ในใบแสดงผลการเรียน มีผลการประเมินเป็น

สัญลักษณ์ S และ U นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ S ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ U ถือว่าสอบไม่ผ่าน จะต้อง
สอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน  แต่ท้ังน้ี ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตาม ข้อ 12 ซ่ึงนักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา  
ในระหว่างที่รอสอบประมวลความรู้ 

 
 หมวด 8 

การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
 
ข้อ 17 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

17.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะเริ่มจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และจะกระท า
 ต่อไปเม่ือสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา   
17.2 นักศึกษาท่ีได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วม ี2 ประเภท ได้แก่  

 17.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกต ิ คือ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00  และสอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนด
  ของหลักสูตรทุกรายวิชา 
 17.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00  หรือสอบผ่าน
  รายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร ไม่ครบทุกรายวิชา 

 
หมวด 9 

การลา  การลงโทษ  และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 
ข้อ 18 การลาป่วย 

18.1 การลาป่วย คือ  การลาของนักศึกษาท่ีป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้  
18.2 การลาป่วยตามข้อ 18.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันท่ีนักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วย
 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

ข้อ 19 การลาเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่เกิดเหตุ 
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15.2.7 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
15.2.8 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันพิจารณาอนุมัติ 

15.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ  9.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาค
การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่าน้ัน 

 
  หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 
ข้อ 16 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  

16.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
16.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

16.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิต   
ของรายวิชาเหล่าน้ัน 

16.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาท่ีลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษา
ท่ีก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชา           
ท่ีลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

16.3 การสอบแก้ตัว เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาระยะท่ี 2, 3 และ 4 ระบบการจัดการศึกษาแบบช่วงละ 1 
รายวิชา (Block Course System) จึงได้ก าหนดการสอบแก้ตัวรายวิชาเอก ในแต่ละภาคการศึกษา  ดังน้ี 
16.3.1 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอสอบแก้ตัวในรายวิชาท่ีสอบไม่ผ่าน ให้ยื่นค าร้อง เพื่อขอสอบแก้ตัวกับอาจารย์ผู้สอน 
16.3.2 นักศึกษาเม่ือยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวและได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว จะถอนค าร้องภายหลังไม่ได้ 
16.3.3 นักศึกษาท่ีสอบแก้ตัวไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าทันทีท่ีวิชาน้ันเปิดสอน 

16.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
16.4.1 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
16.4.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และส่วนความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์คลินิก 
16.4.3 การจัดสอบประมวลความรู้  ในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาและสถาบันร่วมผลิตเป็นผู้ก าหนด 
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16.4.4 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จะต้องสอบผ่านการศึกษาระยะท่ี 2    
16.4.5 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก จะต้องสอบผ่านการศึกษาระยะท่ี 3   
16.4.6 การสอบประมวลความรู้ จะต้องสอบผ่านท้ัง 2 ส่วน โดยจะบันทึกผลไว้ในใบแสดงผลการเรียน มีผลการประเมินเป็น

สัญลักษณ์ S และ U นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ S ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ U ถือว่าสอบไม่ผ่าน จะต้อง
สอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน  แต่ท้ังน้ี ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตาม ข้อ 12 ซ่ึงนักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา  
ในระหว่างที่รอสอบประมวลความรู้ 

 
 หมวด 8 

การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
 
ข้อ 17 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

17.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะเริ่มจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และจะกระท า
 ต่อไปเม่ือสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา   
17.2 นักศึกษาท่ีได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่  

 17.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ  คือ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00  และสอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนด
  ของหลักสูตรทุกรายวิชา 
 17.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00  หรือสอบผ่าน
  รายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร ไม่ครบทุกรายวิชา 

 
หมวด 9 

การลา  การลงโทษ  และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 
ข้อ 18 การลาป่วย 

18.1 การลาป่วย คือ  การลาของนักศึกษาท่ีป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้  
18.2 การลาป่วยตามข้อ 18.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันท่ีนักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วย
 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

ข้อ 19 การลาเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่เกิดเหตุ 
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ข้อ 20 การลาพักการศึกษา  
20.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10 ของภาคการศึกษา 
  ส าหรับกรณีต่อไปน้ี   

20.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
20.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
20.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้น้ันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  

ท้ังนี้ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
20.2 นักศึกษาท่ียังไม่มีผลการเรียน แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา
 โดยเร็วท่ีสุด และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
20.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 20.1 และ 20.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา  ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพัก
 การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 20.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
20.4 ให้ถือว่าระยะเวลาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาของผู้น้ัน ยกเว้นการลาพัก
 การศึกษาตามข้อ 20.1.1 และ 20.1.2  
20.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก  และ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีท่ีได้
 ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  
20.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา
 ก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห ์และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
20.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  

ข้อ 21 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด  
21.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผล  ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิด
 ระเบียบการสอบตามท่ีสภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษและ
 แจ้งโทษให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปน้ี  

21.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นท่ีนักศึกษา
 ผู้น้ันลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาท่ียังไม่ได้สอบ     
 ก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง  และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ัน 1 ภาค
 การศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้  
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21.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณา
 สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
21.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นท่ีระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน แต่จะต้องไม่เกิน
 กว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต ตามข้อ 21.1.1  

21.2 ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่น  ๆท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ
 เป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดน้ัน  
21.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระท าผิดน้ันโดยให้มีระยะเวลาการ
 ลงโทษต่อเน่ืองกัน  ท้ังน้ีให้นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษา       
 ทุกภาคการศึกษาท่ีถูกสั่งพักด้วย 
21.4 นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา และ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว 
 มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 22 การพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 นอกจากกรณีท่ีระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว  นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณีดังต่อไปน้ี  

22.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย  
22.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
22.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา 
 นักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพในกรณีน้ีอาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
22.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 1.50 
22.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ตามข้อ 17.2.2 ต่อเนื่องกัน 9 ภาคการศึกษา  
22.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 12 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
22.7 เมื่อการสอบประมวลความรู้  สอบไม่ผ่าน ตามข้อ 16.4 และเกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12  
22.8 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบส่ังให้พ้นสถานภาพนักศึกษา 

 ตามข้อ 21 
22.9 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเน่ืองจากขาดคุณสมบัติ หรือท าผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 
22.10 เมื่อนักศึกษามีปัญหาทางพฤติกรรมหรือสุขภาพจิต จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์ในอนาคต     

 ให้อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี แต่งตั้งจ านวนบุคคลไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยจิตแพทย์อย่างน้อย 1 คน เป็น
 คณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมและสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาว่านักศึกษาดังกล่าว สมควรพ้นสถานภาพนักศึกษา  และเสนอ
 อธิการบดีอนุมัติต่อไป 

22.11 เมื่อเสียชีวิต 
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ข้อ 20 การลาพักการศึกษา  
20.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10 ของภาคการศึกษา 
  ส าหรับกรณีต่อไปน้ี   

20.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
20.1.2 ไดร้ับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
20.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้น้ันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  

ท้ังนี้ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
20.2 นักศึกษาท่ียังไม่มีผลการเรียน แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา
 โดยเร็วท่ีสุด และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
20.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 20.1 และ 20.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา  ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพัก
 การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 20.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
20.4 ให้ถือว่าระยะเวลาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาของผู้น้ัน ยกเว้นการลาพัก
 การศึกษาตามข้อ 20.1.1 และ 20.1.2  
20.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก  และ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีท่ีได้
 ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  
20.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา
 ก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห ์และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
20.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  

ข้อ 21 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด  
21.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผล  ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิด
 ระเบียบการสอบตามท่ีสภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษและ
 แจ้งโทษให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปน้ี  

21.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นท่ีนักศึกษา
 ผู้น้ันลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาท่ียังไม่ได้สอบ     
 ก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง  และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ัน 1 ภาค
 การศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้  
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21.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณา
 สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
21.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นท่ีระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน แต่จะต้องไม่เกิน
 กว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต ตามข้อ 21.1.1  

21.2 ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่น  ๆท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ
 เป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดน้ัน  
21.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระท าผิดน้ันโดยให้มีระยะเวลาการ
 ลงโทษต่อเน่ืองกัน  ท้ังน้ีให้นับระยะเวลาท่ีถูกส่ังพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษา       
 ทุกภาคการศึกษาท่ีถูกสั่งพักด้วย 
21.4 นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา และ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว 
 มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 22 การพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 นอกจากกรณีท่ีระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว  นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณีดังต่อไปน้ี  

22.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย  
22.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
22.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา 
 นักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพในกรณีน้ีอาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
22.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 1.50 
22.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ตามข้อ 17.2.2 ต่อเนื่องกัน 9 ภาคการศึกษา  
22.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 12 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
22.7 เมื่อการสอบประมวลความรู้  สอบไม่ผ่าน ตามข้อ 16.4 และเกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12  
22.8 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบส่ังให้พ้นสถานภาพนักศึกษา 

 ตามข้อ 21 
22.9 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเน่ืองจากขาดคุณสมบัติ หรือท าผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 
22.10 เมื่อนักศึกษามีปัญหาทางพฤติกรรมหรือสุขภาพจิต จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์ในอนาคต     

 ให้อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี แต่งตั้งจ านวนบุคคลไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยจิตแพทย์อย่างน้อย 1 คน เป็น
 คณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมและสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาว่านักศึกษาดังกล่าว สมควรพ้นสถานภาพนักศึกษา  และเสนอ
 อธิการบดีอนุมัติต่อไป 

22.11 เมื่อเสียชีวิต 
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หมวด 10 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 23 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา 

23.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีอย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา และส าเร็จการศึกษา 
23.1.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ีขอส าเร็จการศึกษา  

 23.1.2 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยใน
  รายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 

23.1.3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในข้อ 12  
23.1.4 สอบประมวลความรู้ผ่านตามข้อ 16.4 

23.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ  23.1 จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการ
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาค
การศึกษาน้ัน  

23.3 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 23.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาตามข้อ 23.2 สามารถ
ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ันไว้ด้วย 

ข้อ 24 การพิจารณาให้ปริญญา 
24.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย  
24.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด  เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 
ข้อ 25 การให้ปริญญาเกียรตินิยม  

25.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี   
25.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร  
25.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 
25.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
25.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  

25.2 นักศึกษาผู้ท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 25.1.1 - 25.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
3.25 ขึ้นไป  
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25.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสั งกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาท่ีสมควรได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ  เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

25.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ท่ีเทียบโอนรายวิชา 
ข้อ 26 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
 นักศึกษาผู้มีสิทธิไดร้ับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

26.1 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม 
26.2 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  
26.3 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า  

ข้อ 27 นักศึกษาซ่ึงเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจนครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตรแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะรับปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีเหตุจ าเป็นท่ีจะต้องยุติการศึกษา หรือศึกษาไม่ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร และเมื่อเปรียบเทียบ          
ผลการศึกษาแล้ว ได้ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ให้นักศึกษาผู้น้ันยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

              
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 28 นักศึกษาแพทย์ท่ีเข้าศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2555 ให้ใช้ข้อบังคับน้ีตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป การด าเนินการใด ๆ 

ท่ีได้ด าเนินการไปแล้วก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ให้ถือว่าการด าเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไป
ตามข้อบังคับน้ีได ้

ข้อ 29  การใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับน้ี ให้พิจารณาใช้ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2546 โดยอนุโลม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี     23    พฤศจิกายน   พ.ศ.  2556 
 
 
      ลงนาม              วิจิตร  ศรีสอ้าน      
                 (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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หมวด 10 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 23 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา 

23.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีอย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา และส าเร็จการศึกษา 
23.1.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ีขอส าเร็จการศึกษา  

 23.1.2 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยใน
  รายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 

23.1.3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในข้อ 12  
23.1.4 สอบประมวลความรู้ผ่านตามข้อ 16.4 

23.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ  23.1 จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการ
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาค
การศึกษาน้ัน  

23.3 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 23.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาตามข้อ 23.2 สามารถ
ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ันไว้ด้วย 

ข้อ 24 การพิจารณาให้ปริญญา 
24.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย  
24.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด  เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 
ข้อ 25 การให้ปริญญาเกียรตินิยม  

25.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี   
25.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร  
25.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 
25.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
25.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  

25.2 นักศึกษาผู้ท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 25.1.1 - 25.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
3.25 ขึ้นไป  
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25.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาท่ีสมควรได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ  เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

25.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ท่ีเทียบโอนรายวิชา 
ข้อ 26 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
 นักศึกษาผู้มีสิทธิไดร้ับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

26.1 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม 
26.2 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  
26.3 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า  

ข้อ 27 นักศึกษาซ่ึงเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจนครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตรแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะรับปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีเหตุจ าเป็นท่ีจะต้องยุติการศึกษา หรือศึกษาไม่ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร และเมื่อเปรียบเทียบ          
ผลการศึกษาแล้ว ได้ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ให้นักศึกษาผู้น้ันยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

              
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 28 นักศึกษาแพทย์ท่ีเข้าศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2555 ให้ใช้ข้อบังคับน้ีตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป การด าเนินการใด ๆ 

ท่ีได้ด าเนินการไปแล้วก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ให้ถือว่าการด าเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไป
ตามข้อบังคับน้ีได ้

ข้อ 29  การใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับน้ี ให้พิจารณาใช้ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2546 โดยอนุโลม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี     23    พฤศจิกายน   พ.ศ.  2556 
 
 
      ลงนาม              วิจิตร  ศรีสอ้าน      
                 (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2560 
……………………………............. 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี   1/2560  เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2560      
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560” 

ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต     
พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “ข้อ 16 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  
 16.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตล่ะภาคการศึกษา 
 16.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

 16.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา     
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง  แล้วหารด้วยผลรวมของ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่าน้ัน 
 16.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาท่ีลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาท่ีก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชา       
ท่ีลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 
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 16.3 การสอบแก้ตัว เน่ืองจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการศึกษาระยะท่ี 2, 3 และ 4 ระบบการจัด
การศึกษาแบบช่วงละ 1 รายวิชา (Block Course System) จึงได้ก าหนดการสอบแก้ตัวรายวิชาเอก ในแต่ละภาคการศึกษา ดังน้ี 
 16.3.1 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอสอบแก้ตัวในรายวิชาท่ีสอบไม่ผ่านให้ยื่นค าร้อง เพื่อขอสอบแก้ตัว         
กับอาจารย์ผู้สอน 

 16.3.2 นักศึกษาเม่ือยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวและได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้วจะถอนค าร้องภายหลังไม่ได้ 
 16.3.3 นักศึกษาท่ีสอบแก้ตัวไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าทันทีท่ีวิชาน้ันเปิดสอน 
 16.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 16.4.1 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 16.4.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และ
ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก 
 16.4.3 การจัดสอบประมวลความรู้ ในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาและสถาบันร่วมผลิตเป็นผู้ก าหนด 
 16.4.4 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จะต้องได้ลงทะเบียนเรียน       
ในการศึกษาระยะท่ี 2 ในชั้นปีท่ี 3 อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรนับถึงวันก าหนดสอบ    
 16.4.5 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก จะต้องได้ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาระยะท่ี 3 ในชั้นปีท่ี 5 อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรนับถึงวันก าหนดสอบ   
 16.4.6 การสอบประมวลความรู้ จะต้องสอบผ่านท้ัง 2 ส่วน โดยจะบันทึกผลไว้ในใบแสดงผลการเรียน           
มีผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ S และ U นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ S ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ U ถือว่าสอบไม่ผ่าน 
จะต้องสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน แต่ท้ังน้ี ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12 ซ่ึงนักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา           
ในระหว่างที่รอสอบประมวลความรู้” 

 
ประกาศ ณ วันท่ี      21      มีนาคม  พ.ศ. 2560 

         
                 ลงนาม              วิจิตร  ศรีสอ้าน 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2560 
……………………………............. 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี   1/2560  เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2560      
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560” 

ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2560 เป็นต้นไป 

ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต     
พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “ข้อ 16 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  
 16.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตล่ะภาคการศึกษา 
 16.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

 16.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา     
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง  แล้วหารด้วยผลรวมของ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่าน้ัน 
 16.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาท่ีลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาท่ีก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชา       
ท่ีลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 
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 16.3 การสอบแก้ตัว เน่ืองจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการศึกษาระยะท่ี 2, 3 และ 4 ระบบการจัด
การศึกษาแบบช่วงละ 1 รายวิชา (Block Course System) จึงได้ก าหนดการสอบแก้ตัวรายวิชาเอก ในแต่ละภาคการศึกษา ดังน้ี 
 16.3.1 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอสอบแก้ตัวในรายวิชาท่ีสอบไม่ผ่านให้ยื่นค าร้อง เพื่อขอสอบแก้ตัว         
กับอาจารย์ผู้สอน 

 16.3.2 นักศึกษาเม่ือยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวและได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้วจะถอนค าร้องภายหลังไม่ได้ 
 16.3.3 นักศึกษาท่ีสอบแก้ตัวไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าทันทีท่ีวิชาน้ันเปิดสอน 
 16.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 16.4.1 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 16.4.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และ
ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก 
 16.4.3 การจัดสอบประมวลความรู้ ในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาและสถาบันร่วมผลิตเป็นผู้ก าหนด 
 16.4.4 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จะต้องได้ลงทะเบียนเรียน       
ในการศึกษาระยะท่ี 2 ในชั้นปีท่ี 3 อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรนับถึงวันก าหนดสอบ    
 16.4.5 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก จะต้องได้ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาระยะท่ี 3 ในชั้นปีท่ี 5 อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรนับถึงวันก าหนดสอบ   
 16.4.6 การสอบประมวลความรู้ จะต้องสอบผ่านท้ัง 2 ส่วน โดยจะบันทึกผลไว้ในใบแสดงผลการเรียน           
มีผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ S และ U นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ S ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ U ถือว่าสอบไม่ผ่าน 
จะต้องสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน แต่ท้ังน้ี ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12 ซ่ึงนักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา           
ในระหว่างที่รอสอบประมวลความรู้” 

 
ประกาศ ณ วันท่ี      21      มีนาคม  พ.ศ. 2560 

         
                 ลงนาม              วิจิตร  ศรีสอ้าน 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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(ส าเนา) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้
การศึกษาขั้นปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีมีการเรียนการสอนเป็นพิเศษแตกต่างไปจากการศึกษาในสาขาอื่น 
ท่ีใช้ผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการวางหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ังในมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ในสถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุขและชุมชน ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และทันตแพทยสภา 

ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ
มติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 
 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559" 
 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3 ในข้อบังคับน้ี 
"มหาวิทยาลัย"   หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
"สภามหาวิทยาลัย"   หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
"สภาวิชาการ"   หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
"อธิการบดี"    หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
"ส านักวิชา"    หมายความว่า ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   "คณบดี"    หมายความว่า คณบดีส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
"คณะกรรมการประจ าส านักวิชา"  หมายความว่า คณะกรรมการประจ าส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
"หัวหน้าสาขาวิชา"   หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาท่ีเป็นเจ้าของรายวิชา 
"หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา" หมายความว่า หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา  

 ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
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"อาจารย์ท่ีปรึกษา"   หมายความว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
“หลักสูตร”   หมายความว่า หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
"แหล่งฝึก"    หมายความว่า หน่วยบริการทันตกรรมและสาธารณสุขของโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยและในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือของ
เอกชน 

"รายวิชาเอก"   หมายความว่า รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
"ระบบการจัดการศึกษาแบบช่วงละ 1  หมายความว่า การเรียนการสอนท่ีมีลักษณะการเรียนการสอนครั้งละ 1 
รายวิชา (Block Course System)" รายวิชาเมื่อเรียนจบในระบบ จะมีการสอบวัดผลการศึกษา

ให้แล้วเสร็จจึงเรียนในรายวิชาถัดไป 
"การศึกษาระยะท่ี 1"   หมายความว่า การศึกษาวิชาการศึกษาท่ัวไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

(ปีท่ี 1) 
"การศึกษาระยะท่ี 2"   หมายความว่า การศึกษาวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

วิชาแพทยศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และวิชาเฉพาะทาง               
ทันตแพทยศาสตร์ (ปีท่ี 2, 3 และ 4) 

"การศึกษาระยะท่ี 3"   หมายความว่า การศึกษาและการฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมและ             
ทันตสาธารณสุขในแหล่งฝึก (ปีท่ี 5 และ 6) 

 
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณี ท่ีมีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับน้ี          

ค าวินิจฉัยหรือชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

 5.1 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 
 5.2 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยเข้าศึกษาในชั้นปีท่ี 2 
 5.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
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(ส าเนา) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้
การศึกษาขั้นปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีมีการเรียนการสอนเป็นพิเศษแตกต่างไปจากการศึกษาในสาขาอื่น 
ท่ีใช้ผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการวางหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ังในมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ในสถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุขและชุมชน ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และทันตแพทยสภา 

ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ
มติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 
 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559" 
 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3 ในข้อบังคับน้ี 
"มหาวิทยาลัย"   หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
"สภามหาวิทยาลัย"   หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
"สภาวิชาการ"   หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
"อธิการบดี"    หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
"ส านักวิชา"    หมายความว่า ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   "คณบดี"    หมายความว่า คณบดีส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
"คณะกรรมการประจ าส านักวิชา"  หมายความว่า คณะกรรมการประจ าส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
"หัวหน้าสาขาวิชา"   หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาท่ีเป็นเจ้าของรายวิชา 
"หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา" หมายความว่า หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา  

 ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
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"อาจารย์ท่ีปรึกษา"   หมายความว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
“หลักสูตร”   หมายความว่า หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
"แหล่งฝึก"    หมายความว่า หน่วยบริการทันตกรรมและสาธารณสุขของโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยและในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือของ
เอกชน 

"รายวิชาเอก"   หมายความว่า รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
"ระบบการจัดการศึกษาแบบช่วงละ 1  หมายความว่า การเรียนการสอนท่ีมีลักษณะการเรียนการสอนครั้งละ 1 
รายวิชา (Block Course System)" รายวิชาเมื่อเรียนจบในระบบ จะมีการสอบวัดผลการศึกษา

ให้แล้วเสร็จจึงเรียนในรายวิชาถัดไป 
"การศึกษาระยะท่ี 1"   หมายความว่า การศึกษาวิชาการศึกษาท่ัวไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

(ปีท่ี 1) 
"การศึกษาระยะท่ี 2"   หมายความว่า การศึกษาวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

วิชาแพทยศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และวิชาเฉพาะทาง               
ทันตแพทยศาสตร์ (ปีท่ี 2, 3 และ 4) 

"การศึกษาระยะท่ี 3"   หมายความว่า การศึกษาและการฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมและ             
ทันตสาธารณสุขในแหล่งฝึก (ปีท่ี 5 และ 6) 

 
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณี ท่ีมีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับน้ี          

ค าวินิจฉัยหรือชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

 5.1 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 
 5.2 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยเข้าศึกษาในชั้นปีท่ี 2 
 5.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
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ข้อ 6 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
 

ข้อ 7 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 7.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
 7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ 8 ระบบการศึกษา 

 8.1 เป็นระบบการเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหน่ึงมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์ 
 8.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 8.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนท่ีเทียบเท่า ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 8.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 8.2.3 การปฏิบัติงานในแหล่งฝึก การฝึกงาน การฝึกภาคสนามหรือการฝึกงานวิชาชีพ ในปีการศึกษาท่ี 5 และ 6 จัดเป็น   
ปีการศึกษา โดยมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 40 สัปดาห์ต่อปี 
 8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
 8.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 8.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  A  B+  B  
C+  C  D+  D  และ  F  ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสม     
จากรายวิชาน้ันในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 
 8.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  A  B+  B  C+  C  
D+  D  S  หรือ  ST  ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาท่ีสอบได้มาแล้ว ให้
นับจ านวนหน่วยกิตสอบไดค้รั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

831 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 8.6 การศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาเต็มจ านวน 18 ภาคการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น 
3 ระยะ ดังน้ี 
 8.6.1 การศึกษาระยะท่ี 1 เป็นการเรียนวิชาการศึกษาท่ัวไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา (ปีท่ี 1) 
 8.6.2 การศึกษาระยะท่ี 2 เป็นการเรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และวิชา
เฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์ เป็นเวลา 9 ภาคการศึกษา (ปีท่ี 2, 3 และ 4) 
 8.6.3 การศึกษาระยะท่ี 3 เป็นการเรียนการฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมและทันตสาธารณสุข เป็ นเวลา 6 ภาคการศึกษา 
(ปีท่ี 5 และ 6) 
 

หมวด 3 
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียน 

 9.1 นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่า   
สละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 
 9.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนใน       
ภาคการศึกษาน้ัน 
 9.3 นักศึกษาปัจจุบันท่ีมิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 20 
และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 9.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 9.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ า
กว่าท่ีก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าท่ีก าหนด หรือในภาคการศึกษาน้ัน
ท่ีหลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตท่ีก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษา
น้ัน การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่าหน่วยกิตท่ีก าหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 
 9.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 9.6.1 นักศึกษาท่ีได้รับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับ  A  
B+  B  C+  C  D+  D  หรือ  S 



830 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

ข้อ 6 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
 

ข้อ 7 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 7.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
 7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ 8 ระบบการศึกษา 

 8.1 เป็นระบบการเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหน่ึงมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์ 
 8.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 8.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนท่ีเทียบเท่า ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 8.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 8.2.3 การปฏิบัติงานในแหล่งฝึก การฝึกงาน การฝึกภาคสนามหรือการฝึกงานวิชาชีพ ในปีการศึกษาท่ี 5 และ 6 จัดเป็น   
ปีการศึกษา โดยมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 40 สัปดาห์ต่อปี 
 8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
 8.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 8.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  A  B+  B  
C+  C  D+  D  และ  F  ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสม     
จากรายวิชาน้ันในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 
 8.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  A  B+  B  C+  C  
D+  D  S  หรือ  ST  ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาท่ีสอบได้มาแล้ว ให้
นับจ านวนหน่วยกิตสอบไดค้รั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 
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 8.6 การศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาเต็มจ านวน 18 ภาคการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น 
3 ระยะ ดังน้ี 
 8.6.1 การศึกษาระยะท่ี 1 เป็นการเรียนวิชาการศึกษาท่ัวไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา (ปีท่ี 1) 
 8.6.2 การศึกษาระยะท่ี 2 เป็นการเรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และวิชา
เฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์ เป็นเวลา 9 ภาคการศึกษา (ปีท่ี 2, 3 และ 4) 
 8.6.3 การศึกษาระยะท่ี 3 เป็นการเรียนการฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมและทันตสาธารณสุข เป็ นเวลา 6 ภาคการศึกษา 
(ปีท่ี 5 และ 6) 
 

หมวด 3 
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียน 

 9.1 นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่า   
สละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 
 9.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนใน       
ภาคการศึกษาน้ัน 
 9.3 นักศึกษาปัจจุบันท่ีมิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 20 
และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 9.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 9.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ า
กว่าท่ีก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าท่ีก าหนด หรือในภาคการศึกษาน้ัน
ท่ีหลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตท่ีก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษา
น้ัน การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่าหน่วยกิตท่ีก าหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 
 9.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 9.6.1 นักศึกษาท่ีได้รับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับ  A  
B+  B  C+  C  D+  D  หรือ  S 
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 9.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ท่ีได้รับ  D  หรือ  D+  อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้ 
 9.6.3 นักศึกษาท่ีได้รับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ  A  B+  B  
C+  C  D+  D  หรือ  S  หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
 9.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 9.6.1, 9.6.2 และข้อ 9.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรท่ีได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการ
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 
 9.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากท่ีก าหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับ
คะแนนตัวอักษร  S  หรือ  U  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
สาขาวิชา ท้ังนี้ ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
 9.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับคะแนน
ตัวอักษร  V  หรือ  W  ท้ังนี้  ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
 9.9 นักศึกษาอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา โดยค าแนะน าของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท่ีมีเน้ือหาและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษา เพื่อน าจ านวนหน่วยกิต และผล
การศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร แต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 
 9.10 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์      
ท่ีปรึกษา 
 9.11 ก าหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 9.12 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะท่ี 2 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา      
ในระยะท่ี 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 9.13 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะท่ี 3 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา       
ในระยะท่ี 2 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

ข้อ 10 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
 10.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา ต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 9.5 
 10.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะสมบูรณ์ก็ต่อ เมื่อนักศึกษาได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 10.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ท้ังน้ี จะไม่มีการบันทึกรายวิชาท่ีขอลดในใบ
แสดงผลการศึกษา 
 10.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 
ท้ังนี้ จะมีการบันทึกรายวิชาท่ีขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 
 10.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 10.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน 
 

ข้อ 11 เวลาเรียน 
 11.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 
 11.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง 
การฝึก หรือ การศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีท่ี
นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าน้ี อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชาน้ันได้ 
 

หมวด 4 
ระยะเวลาการศึกษา 

 
ข้อ 12 ระยะเวลาการศึกษา 

 12.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 36 ภาคการศึกษา โดยมี
การศึกษาในแต่ละระยะ ดังน้ี 
 12.1.1 การศึกษาระยะท่ี 1 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา 
 12.1.2 การศึกษาระยะท่ี 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา 
 12.1.3 การศึกษาระยะท่ี 3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา 
 12.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 30 ภาคการศึกษา     
โดยมีการศึกษาในแต่ละระยะ ดังน้ี 
 12.2.1 การศึกษาระยะท่ี 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา 
 12.2.2 การศึกษาระยะท่ี 3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา 
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 9.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ท่ีได้รับ  D  หรือ  D+  อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้ 
 9.6.3 นักศึกษาท่ีได้รับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ  A  B+  B  
C+  C  D+  D  หรือ  S  หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
 9.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 9.6.1, 9.6.2 และข้อ 9.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรท่ีได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการ
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 
 9.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากท่ีก าหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับ
คะแนนตัวอักษร  S  หรือ  U  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
สาขาวิชา ท้ังนี้ ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
 9.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับคะแนน
ตัวอักษร  V  หรือ  W  ท้ังนี้  ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
 9.9 นักศึกษาอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา โดยค าแนะน าของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท่ีมีเน้ือหาและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษา เพื่อน าจ านวนหน่วยกิต และผล
การศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร แต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 
 9.10 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์      
ท่ีปรึกษา 
 9.11 ก าหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 9.12 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะท่ี 2 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา      
ในระยะท่ี 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 9.13 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะท่ี 3 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา       
ในระยะท่ี 2 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

ข้อ 10 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
 10.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา ต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 9.5 
 10.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะสมบูรณ์ก็ต่อ เมื่อนักศึกษาได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 10.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ท้ังน้ี จะไม่มีการบันทึกรายวิชาท่ีขอลดในใบ
แสดงผลการศึกษา 
 10.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 
ท้ังนี้ จะมีการบันทึกรายวิชาท่ีขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 
 10.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 10.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน 
 

ข้อ 11 เวลาเรียน 
 11.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 
 11.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง 
การฝึก หรือ การศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีท่ี
นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าน้ี อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชาน้ันได้ 
 

หมวด 4 
ระยะเวลาการศึกษา 

 
ข้อ 12 ระยะเวลาการศึกษา 

 12.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 36 ภาคการศึกษา โดยมี
การศึกษาในแต่ละระยะ ดังน้ี 
 12.1.1 การศึกษาระยะท่ี 1 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา 
 12.1.2 การศึกษาระยะท่ี 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา 
 12.1.3 การศึกษาระยะท่ี 3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา 
 12.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 30 ภาคการศึกษา     
โดยมีการศึกษาในแต่ละระยะ ดังน้ี 
 12.2.1 การศึกษาระยะท่ี 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา 
 12.2.2 การศึกษาระยะท่ี 3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา 
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หมวด 5 
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 13 ระบบดัชนีผลการศึกษา 

 13.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นเป็นดัชนีผลการศึกษา               
  ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย แต้มระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม  4.00 
B+  ดีมาก  3.50 
B  ดี  3.00 
C+  ดีพอใช้  2.50 
C  พอใช้  2.00 
D+  อ่อน  1.50 
D  อ่อนมาก  1.00 
F  ตก  0 

 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปน้ี 

 
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย 

I - การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
M - นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
P - การสอนยังไม่ส้ินสุด (In progress) 
S - ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 

 ST - ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจส าหรับรายวิชาท่ีเทียบโอน (Satisfactory,  
    Transferred credit) 

    U - ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ (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  ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 
 (1) เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินได้เป็นล าดับขั้น 
 (2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก  I  หรือ  M  ท่ีศูนย์บริการการศึกษาได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
  ดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
 (3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  P  หรือ  X 
 13.2.2 ระดับคะแนน  F  นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 13.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 
 (1) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 11 
 (2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน  F  ตามข้อ 21 
 (3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก  I  หรือ  M  ในกรณีท่ีไม่ได้รับแจ้งจากส านักวิชาหลังจาก       
  1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
 13.2.3 ระดับคะแนน  I  ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 
 (1) นักศึกษาป่วย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 18 
 (2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
 (3) นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้า
  สาขาวิชาท่ีรายวิชาน้ันสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา 
 13.2.4 ระดับคะแนน  M  ให้ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานท่ีสมบูรณ์ในการขาดสอบได้ 
 13.2.5 ระดับคะแนน  P  ใช้กับรายวิชาท่ีมีการสอนและหรือท างานต่อเนื่องล้ าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป 
 13.2.6 ระดับคะแนน  S,  U  ใช้กับกรณีท่ีผลการประเมินเป็นท่ีพอใจหรือไม่พอใจตามล าดับในรายวิชาต่อไปน้ี 
 (1) รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น  S,  U 
 (2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 9.7 
 (3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I,  M,  P  หรือ  X 
 13.2.7 ระดับคะแนน  ST  ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
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หมวด 5 
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 13 ระบบดัชนีผลการศึกษา 

 13.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นเป็นดัชนีผลการศึกษา               
  ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย แต้มระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม  4.00 
B+  ดีมาก  3.50 
B  ดี  3.00 
C+  ดีพอใช้  2.50 
C  พอใช้  2.00 
D+  อ่อน  1.50 
D  อ่อนมาก  1.00 
F  ตก  0 

 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปน้ี 

 
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย 

I - การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
M - นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
P - การสอนยังไม่ส้ินสุด (In progress) 
S - ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 

 ST - ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจส าหรับรายวิชาท่ีเทียบโอน (Satisfactory,  
    Transferred credit) 

    U - ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ (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  ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 
 (1) เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินได้เป็นล าดับขั้น 
 (2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก  I  หรือ  M  ท่ีศูนย์บริการการศึกษาได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลง
  ดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
 (3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  P  หรือ  X 
 13.2.2 ระดับคะแนน  F  นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 13.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 
 (1) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 11 
 (2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน  F  ตามข้อ 21 
 (3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก  I  หรือ  M  ในกรณีท่ีไม่ได้รับแจ้งจากส านักวิชาหลังจาก       
  1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
 13.2.3 ระดับคะแนน  I  ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 
 (1) นักศึกษาป่วย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 18 
 (2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
 (3) นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้า
  สาขาวิชาท่ีรายวิชาน้ันสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา 
 13.2.4 ระดับคะแนน  M  ให้ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานท่ีสมบูรณ์ในการขาดสอบได้ 
 13.2.5 ระดับคะแนน  P  ใช้กับรายวิชาท่ีมีการสอนและหรือท างานต่อเนื่องล้ าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป 
 13.2.6 ระดับคะแนน  S,  U  ใช้กับกรณีท่ีผลการประเมินเป็นท่ีพอใจหรือไม่พอใจตามล าดับในรายวิชาต่อไปน้ี 
 (1) รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น  S,  U 
 (2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 9.7 
 (3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I,  M,  P  หรือ  X 
 13.2.7 ระดับคะแนน  ST  ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
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 13.2.8 ระดับคะแนน  V  ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวม
  ท้ังสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
 13.2.9 ระดับคะแนน  W  จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณีต่อไปน้ี 
 (1) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 10.4 
 (2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 18 และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับ
  อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชาน้ัน 
 (3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 20.1 หรือ 20.2 
 (4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ในข้อ 21 
 (5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปล่ียนจาก  I  ท่ีได้รับตามข้อ 13.2.3 (1) หรือข้อ 13.2.3 (2) เนื่องจากการป่วย
  หรือเหตุอันพ้นวิสัยน้ันยังไม่ส้ินสุด 
 (6) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ 9.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียน
  ท้ังสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
 (7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  
 13.2.10 ระดับคะแนน  X  ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาท่ีศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษา
  ในรายวิชาน้ัน ๆ ตามก าหนดเวลา 
 

หมวด 6 
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 

 
 ข้อ 14 การย้ายสาขาวิชา 
 14.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 14.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 
 14.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 
 14.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
 14.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 
 14.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 
 14.4 ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีย้ายเข้าด้วย 
 14.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 
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 ข้อ 15 การโอนย้าย และการเทียบโอน 
 รายวิชาท่ีโอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาท่ีเทียบโอนจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  ST 
 15.1 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการ ดังน้ี 
 15.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 
 15.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาท่ีต้องเรียนในหลักสูตรท่ีย้ายเข้า โดยให้
ได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
 15.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาท่ีโอนย้ายโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 15.2 นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาท่ีเคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม   
มาเทียบโอนให้ด าเนินการดังน้ี 
 15.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียง
ครั้งเดียว 
 15.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
หรือนักศึกษา เนื่องจากกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
 15.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาท่ีปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
รับรอง และเห็นว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 15.2.4 รายวิชาท่ีขอเทียบโอนได้น้ันต้องมีเน้ือหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึงและมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่า
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 15.2.5 รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้น้ัน ต้องเป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร      
ไม่ต่ ากว่า  C  หรือ  S  หรือเทียบเท่า 
 15.2.6 รายวิชาตามข้อ 15.2.5 ต้องเป็นรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไม่ เกิน 3 ปี นับถึงวันท่ีนักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวน
หน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
 15.2.7 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 15.2.8 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันพิจารณาอนุมัติ 
 15.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ 9.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว 
ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่าน้ัน 
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 13.2.8 ระดับคะแนน  V  ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวม
  ท้ังสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
 13.2.9 ระดับคะแนน  W  จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณีต่อไปน้ี 
 (1) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 10.4 
 (2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 18 และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับ
  อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชาน้ัน 
 (3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 20.1 หรือ 20.2 
 (4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ในข้อ 21 
 (5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปล่ียนจาก  I  ท่ีได้รับตามข้อ 13.2.3 (1) หรือข้อ 13.2.3 (2) เนื่องจากการป่วย
  หรือเหตุอันพ้นวิสัยน้ันยังไม่ส้ินสุด 
 (6) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ 9.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียน
  ท้ังสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
 (7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  
 13.2.10 ระดับคะแนน  X  ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาท่ีศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษา
  ในรายวิชาน้ัน ๆ ตามก าหนดเวลา 
 

หมวด 6 
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 

 
 ข้อ 14 การย้ายสาขาวิชา 
 14.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 14.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 
 14.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 
 14.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
 14.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 
 14.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 
 14.4 ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีย้ายเข้าด้วย 
 14.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 
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 ข้อ 15 การโอนย้าย และการเทียบโอน 
 รายวิชาท่ีโอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาท่ีเทียบโอนจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  ST 
 15.1 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการ ดังน้ี 
 15.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 
 15.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาท่ีต้องเรียนในหลักสูตรท่ีย้ายเข้า โดยให้
ได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
 15.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาท่ีโอนย้ายโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 15.2 นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาท่ีเคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม   
มาเทียบโอนให้ด าเนินการดังน้ี 
 15.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียง
ครั้งเดียว 
 15.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
หรือนักศึกษา เนื่องจากกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
 15.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาท่ีปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
รับรอง และเห็นว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 15.2.4 รายวิชาท่ีขอเทียบโอนได้น้ันต้องมีเน้ือหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึงและมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่า
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 15.2.5 รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้น้ัน ต้องเป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร      
ไม่ต่ ากว่า  C  หรือ  S  หรือเทียบเท่า 
 15.2.6 รายวิชาตามข้อ 15.2.5 ต้องเป็นรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไม่ เกิน 3 ปี นับถึงวันท่ีนักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวน
หน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
 15.2.7 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 15.2.8 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันพิจารณาอนุมัติ 
 15.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ 9.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว 
ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่าน้ัน 
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หมวด 7 
การประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 16 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
 16.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
 16.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
 16.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวม
ของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ัง แล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
เหล่าน้ัน 
 16.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาท่ีลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึ ง   
ภาคการศึกษาท่ีก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน    
ในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 
 16.3 การสอบแก้ตัว เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาระยะท่ี 2และ 3 เป็นระบบการจัดการศึกษาแบบ
ช่วงละ 1 รายวิชา (Block Course System) จึงได้ก าหนดการสอบแก้ตัวรายวิชาเอก ในแต่ละภาคการศึกษา ดังน้ี 
 16.3.1 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอสอบแก้ตัวในรายวิชาท่ีสอบไม่ผ่านให้ยื่นค าร้อง เพื่อขอสอบแก้ตัวกับอาจารย์ผู้สอน 
 16.3.2 นักศึกษาเม่ือยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวและได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้วจะถอนค าร้องภายหลังไม่ได้ 
 16.3.3 นักศึกษาท่ีสอบแก้ตัวไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าทันทีท่ีวิชาน้ันเปิดสอน 
 16.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 16.4.1 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 16.4.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และส่วน
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก 
 16.4.3 การจัดสอบประมวลความรู้ ในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้ก าหนด 
 16.4.4 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จะต้องสอบผ่านการศึกษาระยะท่ี 2  
 16.4.5 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก จะต้องอยู่ในระหว่างการศึกษาระยะท่ี 3 ไม่น้อย
กว่า 3 ภาคการศึกษา 
 16.4.6 การสอบประมวลความรู้ จะต้องสอบผ่านท้ัง 2 ส่วนโดยจะบันทึกผลไว้ในใบแสดงผลการเรียน มีผลการประเมิน
เป็นสัญลักษณ์  S  และ  U  นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์  S  ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์  U  ถือว่าสอบไม่ผ่าน จะต้องสอบใหม่
จนกว่าจะสอบผ่าน แต่ท้ังนี้ ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12 ซ่ึงนักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในระหว่างท่ีจะสอบประมวลความรู้ 
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หมวด 8 
การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 17 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
 17.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะเริ่มจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 3 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา และจะ
กระท าต่อไปเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 
 17.2 นักศึกษาท่ีได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่ 
 17.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และสอบผ่านรายวิชา     
ตามข้อก าหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา 
 17.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 หรือ
สอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรไม่ครบทุกรายวิชา 
 

หมวด 9 
การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 18 การลาป่วย 
 18.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาท่ีป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ 
 18.2 การลาป่วยตามข้อ 18.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน  1 สัปดาห์นับจากวันท่ีนักศึกษาเริ่มป่วย 
พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
 
 ข้อ 19 การลาเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่เกิดเหตุ 
 
 ข้อ 20 การลาพักการศึกษา 
 20.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10 ของภาค
การศึกษา ส าหรับกรณีต่อไปน้ี 
 20.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
 20.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
 20.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้น้ันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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หมวด 7 
การประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 16 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
 16.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
 16.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
 16.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวม
ของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ัง แล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
เหล่าน้ัน 
 16.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาท่ีลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึ ง   
ภาคการศึกษาท่ีก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน    
ในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 
 16.3 การสอบแก้ตัว เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาระยะท่ี 2และ 3 เป็นระบบการจัดการศึกษาแบบ
ช่วงละ 1 รายวิชา (Block Course System) จึงได้ก าหนดการสอบแก้ตัวรายวิชาเอก ในแต่ละภาคการศึกษา ดังน้ี 
 16.3.1 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอสอบแก้ตัวในรายวิชาท่ีสอบไม่ผ่านให้ยื่นค าร้อง เพื่อขอสอบแก้ตัวกับอาจารย์ผู้สอน 
 16.3.2 นักศึกษาเม่ือยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวและได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้วจะถอนค าร้องภายหลังไม่ได้ 
 16.3.3 นักศึกษาท่ีสอบแก้ตัวไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าทันทีท่ีวิชาน้ันเปิดสอน 
 16.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 16.4.1 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 16.4.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และส่วน
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก 
 16.4.3 การจัดสอบประมวลความรู้ ในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้ก าหนด 
 16.4.4 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จะต้องสอบผ่านการศึกษาระยะท่ี 2  
 16.4.5 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก จะต้องอยู่ในระหว่างการศึกษาระยะท่ี 3 ไม่น้อย
กว่า 3 ภาคการศึกษา 
 16.4.6 การสอบประมวลความรู้ จะต้องสอบผ่านท้ัง 2 ส่วนโดยจะบันทึกผลไว้ในใบแสดงผลการเรียน มีผลการประเมิน
เป็นสัญลักษณ์  S  และ  U  นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์  S  ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์  U  ถือว่าสอบไม่ผ่าน จะต้องสอบใหม่
จนกว่าจะสอบผ่าน แต่ท้ังนี้ ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12 ซ่ึงนักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในระหว่างท่ีจะสอบประมวลความรู้ 
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หมวด 8 
การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 17 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
 17.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะเริ่มจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 3 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา และจะ
กระท าต่อไปเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 
 17.2 นักศึกษาท่ีได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่ 
 17.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และสอบผ่านรายวิชา     
ตามข้อก าหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา 
 17.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 หรือ
สอบผ่านรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรไม่ครบทุกรายวิชา 
 

หมวด 9 
การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 18 การลาป่วย 
 18.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาท่ีป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ 
 18.2 การลาป่วยตามข้อ 18.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน  1 สัปดาห์นับจากวันท่ีนักศึกษาเริ่มป่วย 
พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
 
 ข้อ 19 การลาเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่เกิดเหตุ 
 
 ข้อ 20 การลาพักการศึกษา 
 20.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10 ของภาค
การศึกษา ส าหรับกรณีต่อไปน้ี 
 20.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
 20.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
 20.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้น้ันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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 20.2 นักศึกษาท่ียังไม่มีผลการเรียน แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา      
ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 20.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 20.1 และ 20.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาค การศึกษา หากนักศึกษายังมีความจ าเป็นต้อง
ขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 20.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 20.4 ให้ถือว่าระยะเวลาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาของผู้น้ัน ยกเว้นการลา
พักการศึกษาตามข้อ 20.1.1 และ 20.1.2 
 20.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีท่ีได้ช าระค่า     
หน่วยกิตแล้ว มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 20.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้า
สถานทันตแพทยศาสตรศึกษาก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 20.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 
 ข้อ 21 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด 
 21.1 เม่ือนักศึกษากระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผลให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ี
กระท าผิดระเบียบการสอบตามท่ีสภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษ
ให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปน้ี 
 21.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นท่ี
นักศึกษาผู้น้ันลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบ ตามท่ีสอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาท่ียังไม่ได้สอบ ก็ให้ด าเนินการสอบ
ตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้ น้ัน 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้          
พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้ 
 21.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ  F  ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ และ
อาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 21.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นท่ีระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน          
แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต ตามข้อ 21.1.1 
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 21.2 หากนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิด
ระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดน้ัน 
 21.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระท าผิดน้ันโดยให้มี
ระยะเวลาการลงโทษต่อเน่ืองกัน ท้ังน้ี ให้นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาท่ีถูกสั่งพักด้วย 
 21.4 นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีถูกสั่งพัก ยกเว้นภาคการศึกษ าท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว 
มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 
 ข้อ 22 การพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 นอกจากกรณีท่ีระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณีดังต่อไปน้ี 
 22.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 
 22.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
 22.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษา นักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพในกรณีน้ีอาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
 22.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 
 22.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ตามข้อ 17.2.2 ต่อเนื่องกัน 9 ภาคการศึกษา 
 22.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 12 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 22.7 เมื่อการสอบประมวลความรู้ สอบไม่ผ่าน ตามข้อ 16.4 และเกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12 
 22.8 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบสั่งให้พ้น
สถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 21 
 22.9 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือท าผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของ
มหาวิทยาลัย 
 22.10 เมื่อนักศึกษามีปัญหาทางพฤติกรรมหรือสุขภาพจิต จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ         
ทันตแพทย์ในอนาคต ให้อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี แต่งตั้งจ านวนบุคคลไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยจิตแพทย์อย่างน้อย 1 คน        
เป็นคณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมและสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาว่านักศึกษาดังกล่าว สมควรพ้นสถานภาพนักศึกษา และเสนออธิการบดีอนุมัติต่อไป 
 22.11 เมื่อเสียชีวิต 
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 20.2 นักศึกษาท่ียังไม่มีผลการเรียน แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา      
ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 20.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 20.1 และ 20.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาค การศึกษา หากนักศึกษายังมีความจ าเป็นต้อง
ขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 20.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 20.4 ให้ถือว่าระยะเวลาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาของผู้น้ัน ยกเว้นการลา
พักการศึกษาตามข้อ 20.1.1 และ 20.1.2 
 20.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีท่ีได้ช าระค่า     
หน่วยกิตแล้ว มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 20.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้า
สถานทันตแพทยศาสตรศึกษาก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 20.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 
 ข้อ 21 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด 
 21.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผลให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ี
กระท าผิดระเบียบการสอบตามท่ีสภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษ
ให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปน้ี 
 21.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นท่ี
นักศึกษาผู้น้ันลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบ ตามท่ีสอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาท่ียังไม่ได้สอบ ก็ให้ด าเนินการสอบ
ตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้ น้ัน 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้          
พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้ 
 21.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ  F  ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ และ
อาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 21.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นท่ีระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน          
แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต ตามข้อ 21.1.1 
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 21.2 หากนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิด
ระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดน้ัน 
 21.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระท าผิดน้ันโดยให้มี
ระยะเวลาการลงโทษต่อเน่ืองกัน ท้ังน้ี ให้นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาท่ีถูกสั่งพักด้วย 
 21.4 นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีถูกส่ังพัก ยกเว้นภาคการศึกษ าท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว 
มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 
 ข้อ 22 การพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 นอกจากกรณีท่ีระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณีดังต่อไปน้ี 
 22.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 
 22.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
 22.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษา นักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพในกรณีน้ีอาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
 22.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 
 22.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ตามข้อ 17.2.2 ต่อเนื่องกัน 9 ภาคการศึกษา 
 22.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 12 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 22.7 เมื่อการสอบประมวลความรู้ สอบไม่ผ่าน ตามข้อ 16.4 และเกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12 
 22.8 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบสั่งให้พ้น
สถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 21 
 22.9 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือท าผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของ
มหาวิทยาลัย 
 22.10 เมื่อนักศึกษามีปัญหาทางพฤติกรรมหรือสุขภาพจิต จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ         
ทันตแพทย์ในอนาคต ให้อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี แต่งตั้งจ านวนบุคคลไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยจิตแพทย์อย่างน้อย 1 คน        
เป็นคณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมและสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาว่านักศึกษาดังกล่าว สมควรพ้นสถานภาพนักศึกษา และเสนออธิการบดีอนุมัติต่อไป 
 22.11 เมื่อเสียชีวิต 



842 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

หมวด 10 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 23 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา 
 23.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีอย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา และส าเร็จการศึกษา 
 23.1.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ีขอส าเร็จการศึกษา 
 23.1.2 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
 23.1.3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในข้อ 12 
 23.1.4 สอบประมวลความรู้ผ่านตามข้อ 16.4 
 23.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 23.1 จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อ
ศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน 
 23.3 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 23.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาตามข้อ 23.2 
สามารถยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ท้ังนี้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ันไว้ด้วย 
 
 ข้อ 24 การพิจารณาให้ปริญญา 
 24.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหน้ีสินค้างช าระต่อ
มหาวิทยาลัย 
 24.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด  เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภา
วิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 
 
 ข้อ 25 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 25.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 25.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร  
 25.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  F  หรือ U 
 25.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน  D  หรือ  D+ 
 25.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  

843 
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 25.2 นักศึกษาผู้ท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 25.1.1 - 25.1.3 และได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
 25.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด เป็น  ผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาท่ีสมควร
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 25.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ท่ีเทียบโอนรายวิชา 
 
 ข้อ 26 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัลและเข็มทองค า จะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 26.1 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม 
 26.2 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม 
 26.3 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 27 นักศึกษาทันตแพทย์ท่ีเข้าศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2558 ให้ใช้ข้อบังคับน้ี ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 
 ข้อ 28 การใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับน้ี ให้พิจารณาใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 
 ข้อ 29 ในขณะท่ียังไม่มีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาให้คณบดีเป็นผู้ด าเนินการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี   18   เดือน เมษายน  พ.ศ.  2559 
 
 
           ลงนาม                วิจิตร  ศรีสอ้าน 
             (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
                     นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

หมวด 10 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 23 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา 
 23.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีอย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา และส าเร็จการศึกษา 
 23.1.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ีขอส าเร็จการศึกษา 
 23.1.2 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
 23.1.3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในข้อ 12 
 23.1.4 สอบประมวลความรู้ผ่านตามข้อ 16.4 
 23.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 23.1 จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อ
ศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน 
 23.3 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 23.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาตามข้อ 23.2 
สามารถยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ท้ังนี้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ันไว้ด้วย 
 
 ข้อ 24 การพิจารณาให้ปริญญา 
 24.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหน้ีสินค้างช าระต่อ
มหาวิทยาลัย 
 24.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด  เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภา
วิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 
 
 ข้อ 25 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 25.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 25.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร  
 25.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  F  หรือ U 
 25.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน  D  หรือ  D+ 
 25.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  

843 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

 25.2 นักศึกษาผู้ท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 25.1.1 - 25.1.3 และได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
 25.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด เป็น  ผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาท่ีสมควร
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 25.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ท่ีเทียบโอนรายวิชา 
 
 ข้อ 26 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัลและเข็มทองค า จะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 26.1 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม 
 26.2 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม 
 26.3 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 27 นักศึกษาทันตแพทย์ท่ีเข้าศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2558 ให้ใช้ข้อบังคับน้ี ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 
 ข้อ 28 การใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับน้ี ให้พิจารณาใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 
 ข้อ 29 ในขณะท่ียังไม่มีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาให้คณบดีเป็นผู้ด าเนินการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี   18   เดือน เมษายน  พ.ศ.  2559 
 
 
           ลงนาม                วิจิตร  ศรีสอ้าน 
             (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
                     นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยสหกิจศึกษา  

พ.ศ. 2554 
…………………………… 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจ

ตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554” 

ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3 ให้ยกเลิก 
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2544  
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2547 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2548 

บรรดากฎ ระเบียบ  ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ  มติ หรือค าสั่งอื่นใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

  ในกรณีท่ีมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับน้ี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด  

 ข้อ 4  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ีและให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามข้อบังคับ 

ข้อ 5 ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 “ส านักวิชา” หมายถึง ส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                                                        
 “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาในสังกัดส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

“ศูนย์” หมายถึง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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“คณบดี” หมายถึง คณบดีส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีนักศึกษาสังกัด 
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี                                                        
“สหกิจศึกษา” หมายถึง การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ    

โดยจัดให้มกีารเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ  

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
“สถานประกอบการ” หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรท่ีรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี           

ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
“หน่วยกิต”  หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาสหกิจศึกษา 
“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์  

  ตามช่วงเวลาท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในการ              

ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
“รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน

เรียนทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ข้อ 6 หน้าที่ศูนย์ 
ให้ศูนย์มีหน้าท่ี  ดังน้ี 
6.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ประสานงานระหว่าง

นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  
6.2 จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น 
6.3 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  

ข้อ 7 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา 
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(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยสหกิจศึกษา  

พ.ศ. 2554 
…………………………… 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจ

ตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554” 

ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3 ให้ยกเลิก 
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2544  
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2547 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2548 

บรรดากฎ ระเบียบ  ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ  มติ หรือค าสั่งอื่นใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

  ในกรณีท่ีมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับน้ี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด  

 ข้อ 4  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ีและให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามข้อบังคับ 

ข้อ 5 ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 “ส านักวิชา” หมายถึง ส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                                                        
 “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาในสังกัดส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

“ศูนย์” หมายถึง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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“คณบดี” หมายถึง คณบดีส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีนักศึกษาสังกัด 
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี                                                        
“สหกิจศึกษา” หมายถึง การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ    

โดยจัดให้มกีารเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ  

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
“สถานประกอบการ” หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรท่ีรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี           

ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
“หน่วยกิต”  หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาสหกิจศึกษา 
“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์  

  ตามช่วงเวลาท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในการ              

ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
“รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน

เรียนทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ข้อ 6 หน้าที่ศูนย์ 
ให้ศูนย์มีหน้าท่ี  ดังน้ี 
6.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ประสานงานระหว่าง

นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  
6.2 จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น 
6.3 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  

ข้อ 7 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา 
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7.1 การคิดจ านวนหน่วยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา เท่ากับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา      
คิดเป็น 1 หน่วยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็น 8 หน่วยกิต 

7.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลา การปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

7.3 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาต้องไม่เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เว้นแต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
7.4 กรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยยังไม่ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวม    

ของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ซ่ึงเทียบเท่าจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา    
7.5 กรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  

ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
8.1 สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา  
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชาก าหนด 
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
8.5 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและ

ได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
8.6 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ข้อ 9 คุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศ         
 9.1 มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

9.2 เป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด  

ข้อ 10 หน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ 
คณาจารย์นิเทศท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน นิเทศงาน  

สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ร่วมกิจกรรมตามท่ีศูนย์ก าหนด และร่วมในการประเมินผล
รายวิชาสหกิจศึกษา 

ข้อ 11 คุณสมบัติของประธานคณาจารย์นิเทศ 
11.1 เป็นคณาจารย์นิเทศ 
11.2 เป็นหัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ท่านหน่ึงท่านใดในสาขาวิชาท่ีได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี 

ข้อ 12 หน้าที่ของประธานคณาจารย์นิเทศ 
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12.1 ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการจัดหางานท่ีมีคุณภาพ  
12.2 พิจารณารับรองคุณภาพงานท่ีได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ  
12.3 ให้ค าแนะน านักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ 

ด้าน   
12.4 พิจารณาให้ความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา  
12.5 พิจารณาร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์ให้ความเห็นชอบในการให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการ    

ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  
12.6 ประสานงานกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุก ๆ ด้านกับศูนย์ 

ข้อ 13 การให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
 ให้ศูนย์ด าเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนท่ีจะสิ้นสุด   

การปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปน้ี   
 13.1 นักศึกษาสหกิจศึกษากระท าความผิดหรือร่วมกระท าผิดท่ีสามารถพิสูจน์ได้ และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาน

ประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 13.2 สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น    

ให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 13.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสมท่ีอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสีย     

ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 13.4 มีเหตุจ าเป็นทางด้านอื่น ๆ ท่ีประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์เห็นชอบให้นักศึกษา    

สหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการได้ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด 

ข้อ 14 ระบบการวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา 
 การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระดับ

คะแนนตัวอักษร S (ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ) และ U (ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ) โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หมวดท่ี 5   

ข้อ 15 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ า  
 นักศึกษาท่ีได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษา หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน

รายวิชาสหกิจศึกษาซ้ าอีก จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
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7.1 การคิดจ านวนหน่วยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา เท่ากับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา      
คิดเป็น 1 หน่วยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็น 8 หน่วยกิต 

7.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลา การปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

7.3 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาต้องไม่เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เว้นแต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
7.4 กรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยยังไม่ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวม    

ของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ซ่ึงเทียบเท่าจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา    
7.5 กรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  

ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
8.1 สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา  
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชาก าหนด 
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
8.5 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและ

ได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
8.6 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ข้อ 9 คุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศ         
 9.1 มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

9.2 เป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด  

ข้อ 10 หน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ 
คณาจารย์นิเทศท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน นิเทศงาน  

สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ร่วมกิจกรรมตามท่ีศูนย์ก าหนด และร่วมในการประเมินผล
รายวิชาสหกิจศึกษา 

ข้อ 11 คุณสมบัติของประธานคณาจารย์นิเทศ 
11.1 เป็นคณาจารย์นิเทศ 
11.2 เป็นหัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ท่านหน่ึงท่านใดในสาขาวิชาท่ีได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี 

ข้อ 12 หน้าที่ของประธานคณาจารย์นิเทศ 
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12.1 ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการจัดหางานท่ีมีคุณภาพ  
12.2 พิจารณารับรองคุณภาพงานท่ีได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ  
12.3 ให้ค าแนะน านักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ 

ด้าน   
12.4 พิจารณาให้ความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา  
12.5 พิจารณาร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์ให้ความเห็นชอบในการให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการ    

ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  
12.6 ประสานงานกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุก ๆ ด้านกับศูนย์ 

ข้อ 13 การให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
 ให้ศูนย์ด าเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนท่ีจะสิ้นสุด   

การปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปน้ี   
 13.1 นักศึกษาสหกิจศึกษากระท าความผิดหรือร่วมกระท าผิดท่ีสามารถพิสูจน์ได้ และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาน

ประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 13.2 สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น    

ให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 13.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสมท่ีอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสีย     

ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 13.4 มีเหตุจ าเป็นทางด้านอื่น ๆ ท่ีประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์เห็นชอบให้นักศึกษา    

สหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการได้ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด 

ข้อ 14 ระบบการวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา 
 การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระดับ

คะแนนตัวอักษร S (ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ) และ U (ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ) โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หมวดท่ี 5   

ข้อ 15 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ า  
 นักศึกษาท่ีได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษา หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน

รายวิชาสหกิจศึกษาซ้ าอีก จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 



848 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 16 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา  
  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังต่อไปน้ี 

16.1 เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดและได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา 
16.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 
16.3 เมื่อมหาวิทยาลัย มีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 17 ผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา  
   นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี 

17.1 ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร S ในรายวิชาสหกิจศึกษา 
17.2 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ข้อ 18 การก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
 18.1 การก าหนดวันท่ีส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีว่าด้วย 

การศึกษาขั้นปริญญาตรี  
 18.2 กรณีนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา จะถือเอาวันท่ีนักศึกษาส่ง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาได้รับการประเมินผลผ่าน เป็นวันท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 19 การใดท่ีได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนท่ีข้อบังคับน้ีประกาศใช้ ให้ถือว่าการด าเนินการน้ัน ๆ สิ้นสุด 
มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 

ข้อ 20 ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรก่อนท่ีข้อบังคับน้ีจะประกาศใช้ ให้จ านวนหน่วยกิตการศึกษาเป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาก าหนด  

 
   ประกาศ  ณ วันท่ี   18   มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 

ลงนาม                วิจิตร  ศรีสอ้าน 
                (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

849 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 
…………………………… 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2554 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554” 

ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
8.1 สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา  
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชาก าหนด 
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
8.5 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก

สาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
8.6 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

กรณีนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  หากระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา  หรือไม่ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชาก าหนด ให้สาขาวิชา
รับรองว่าสมควรไปปฏิบัติงานได”้ 

 ประกาศ  ณ วันท่ี   16   สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 

        ลงนาม             วิจิตร  ศรีสอ้าน 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



848 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 16 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา  
  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังต่อไปน้ี 

16.1 เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดและได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา 
16.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 
16.3 เมื่อมหาวิทยาลัย มีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 17 ผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา  
   นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี 

17.1 ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร S ในรายวิชาสหกิจศึกษา 
17.2 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ข้อ 18 การก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
 18.1 การก าหนดวันท่ีส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีว่าด้วย 

การศึกษาขั้นปริญญาตร ี 
 18.2 กรณีนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา จะถือเอาวันท่ีนักศึกษาส่ง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาได้รับการประเมินผลผ่าน เป็นวันท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 19 การใดท่ีได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนท่ีข้อบังคับน้ีประกาศใช้ ให้ถือว่าการด าเนินการน้ัน ๆ สิ้นสุด 
มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 

ข้อ 20 ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรก่อนท่ีข้อบังคับน้ีจะประกาศใช้ ให้จ านวนหน่วยกิตการศึกษาเป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาก าหนด  

 
   ประกาศ  ณ วันท่ี   18   มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 

ลงนาม                วิจิตร  ศรีสอ้าน 
                (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

849 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 
…………………………… 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2554 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554” 

ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
8.1 สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา  
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชาก าหนด 
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
8.5 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก

สาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
8.6 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

กรณีนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  หากระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา  หรือไม่ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชาก าหนด ให้สาขาวิชา
รับรองว่าสมควรไปปฏิบัติงานได”้ 

 ประกาศ  ณ วันท่ี   16   สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 

        ลงนาม             วิจิตร  ศรีสอ้าน 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



850 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

……………………………………………… 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ฉะน้ัน  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ . 2533 ประกอบกับข้อ 4 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2554      
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เรื่อง  การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” 

ข้อ  2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ  3 ในประกาศน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ส านักวิชา” หมายถึง ส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“สาขาวิชา”                           หมายถึง สาขาวิชาในสังกัดส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ศูนย์”                                  หมายถึง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ศูนย์บริการการศึกษา” หมายถึง ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“คณบดี”                     หมายถึง คณบดีส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีนักศึกษาสังกัด 
“หัวหน้าสาขาวิชา”    หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
“คณะกรรมการประจ าส านักวิชา”  หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“พนักงานท่ีปรึกษา” หมายถึง พนักงานท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีท่ีปรึกษา ดูแล 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
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ข้อ  4 การลงทะเบียนและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
4.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับภาคการศึกษาสหกิจศึกษา เว้นแต่ในกรณีท่ีมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
4.2 ในการศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมใด นักศึกษาต้องชดเชย  

หัวข้อหรือกิจกรรมน้ันให้เรียบร้อยก่อนวันสุดท้ายของการสอบประจ าภาคการศึกษา  
4.3  นักศึกษาจะสอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเมื่อมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนท้ังหมด       

ซ่ึงประกอบด้วย คะแนนท่ีคิดจากเวลาเข้าเรียน คะแนนจดหมายสมัครงาน และคะแนนสอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา        

ข้อ  5  ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เสมือนหน่ึงเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาน

ประกอบการในต าแหน่งท่ีสาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา อาทิเช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วย
ปฏิบัติงานสารสนเทศ หรืออื่น ๆ เป็นต้น  

5.2 ภาระงานและคุณภาพงานต้องมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานคณาจารย์นิเทศ 

5.3 ระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ 
อย่างเคร่งครัดทุกประการ 

5.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสม ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

ข้อ  6 การยกเลิก การลาออก และ การขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
6.1 ก่อนประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติงานแล้วประสงค์จะแจ้งขอยกเลิกหรือ    

ขอเลื่อนการปฏิบัติงาน  สามารถกระท าได้เม่ือมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยยื่นค าร้องและได้รับการอนุมัติจากคณบดีก่อนท่ีจะมีการประกาศผล
การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

6.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะขอลาออกหรือ
เลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นในกรณีท่ีเจ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

6.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้วจะขอลาออกหรือเลื่อนเวลาการปฏิบัติงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่าน้ัน ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
คณาจารย์นิเทศร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์ 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

……………………………………………… 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ฉะน้ัน  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ . 2533 ประกอบกับข้อ 4 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2554      
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เรื่อง  การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” 

ข้อ  2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ  3 ในประกาศน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ส านักวิชา” หมายถึง ส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“สาขาวิชา”                           หมายถึง สาขาวิชาในสังกัดส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ศูนย์”                                  หมายถึง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ศูนย์บริการการศึกษา” หมายถึง ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“คณบดี”                     หมายถึง คณบดีส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีนักศึกษาสังกัด 
“หัวหน้าสาขาวิชา”    หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
“คณะกรรมการประจ าส านักวิชา”  หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“พนักงานท่ีปรึกษา” หมายถึง พนักงานท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีท่ีปรึกษา ดูแล 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

851 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

ข้อ  4 การลงทะเบียนและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
4.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับภาคการศึกษาสหกิจศึกษา เว้นแต่ในกรณีท่ีมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
4.2 ในการศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมใด นักศึกษาต้องชดเชย  

หัวข้อหรือกิจกรรมน้ันให้เรียบร้อยก่อนวันสุดท้ายของการสอบประจ าภาคการศึกษา  
4.3  นักศึกษาจะสอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเมื่อมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนท้ังหมด       

ซ่ึงประกอบด้วย คะแนนท่ีคิดจากเวลาเข้าเรียน คะแนนจดหมายสมัครงาน และคะแนนสอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา        

ข้อ  5  ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เสมือนหน่ึงเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาน

ประกอบการในต าแหน่งท่ีสาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา อาทิเช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วย
ปฏิบัติงานสารสนเทศ หรืออื่น ๆ เป็นต้น  

5.2 ภาระงานและคุณภาพงานต้องมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานคณาจารย์นิเทศ 

5.3 ระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ 
อย่างเคร่งครัดทุกประการ 

5.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสม ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

ข้อ  6 การยกเลิก การลาออก และ การขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
6.1 ก่อนประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติงานแล้วประสงค์จะแจ้งขอยกเลิกหรือ    

ขอเลื่อนการปฏิบัติงาน  สามารถกระท าได้เม่ือมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยยื่นค าร้องและได้รับการอนุมัติจากคณบดีก่อนท่ีจะมีการประกาศผล
การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

6.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะขอลาออกหรือ
เลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นในกรณีท่ีเจ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

6.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้วจะขอลาออกหรือเล่ือนเวลาการปฏิบัติงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่าน้ัน ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
คณาจารย์นิเทศร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์ 
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ข้อ  7 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
การประเมินผลเพ่ือก าหนดระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
7.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานจากพนักงานท่ีปรึกษา ท้ังน้ี การประเมินในส่วนน้ี   

ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
7.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และผลการประเมินรายงานการปฏิบัติงานจากคณาจารย์นิเทศ 

โดยประธานคณาจารย์นิเทศของแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้ประสานงานส่งรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้กับคณาจารย์นิเทศในสาขาวิชา 
เพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและตรวจแก้ไขให้ได้ฉบับท่ีสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการและรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้กับศูนย์ 

7.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และการสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ  หากนักศึกษา 
สหกิจศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องยื่นค าร้องขอลากิจกรรมและขอชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไม่เข้าร่วม
กิจกรรมและไม่ยื่นค าร้องขอลากิจกรรมจะถูกรายงานให้ประธานคณาจารย์นิเทศทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา 

ประธานคณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์นิเทศของแต่ละสาขาวิชาจะร่วมกันพิจารณาให้ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U 
แก่นักศึกษา และน าเสนอผ่านหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เช่นเดียวกับการประเมินผลรายวิชาอื่น ๆ 
ก่อนท่ีจะรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ข้อ  8 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้กระท าผิด 
8.1 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษา ท่ีกระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 

และหรือประกาศฉบับน้ี ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 
8.2 กรณีท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิด  และได้รับการประเมินผลไม่ผ่าน         

ในรายวิชาสหกิจศึกษาจะไม่มีสิทธิยื่นขอไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอีก เว้นแต่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    30    มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 

      ลงนาม                ประสาท  สืบค้า 
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

853 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 
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ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชาเคมี  
1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  สาคริก   Dr.rer.nat. (Computational Chemistry 
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3. Professor Dr. James R. Katudat-Cairns  Ph.D.(Biology)  
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  สุจินต์   Ph.D. (Biochemistry) 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน  Ph.D. (Polymer Science) 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา  Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) 
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ข้อ  7 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
การประเมินผลเพ่ือก าหนดระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
7.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานจากพนักงานท่ีปรึกษา ท้ังน้ี การประเมินในส่วนน้ี   

ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
7.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และผลการประเมินรายงานการปฏิบัติงานจากคณาจารย์นิเทศ 

โดยประธานคณาจารย์นิเทศของแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้ประสานงานส่งรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้กับคณาจารย์นิเทศในสาขาวิชา 
เพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและตรวจแก้ไขให้ได้ฉบับท่ีสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการและรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้กับศูนย์ 

7.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และการสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ  หากนักศึกษา 
สหกิจศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องยื่นค าร้องขอลากิจกรรมและขอชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไม่เข้าร่วม
กิจกรรมและไม่ยื่นค าร้องขอลากิจกรรมจะถูกรายงานให้ประธานคณาจารย์นิเทศทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา 

ประธานคณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์นิเทศของแต่ละสาขาวิชาจะร่วมกันพิจารณาให้ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U 
แก่นักศึกษา และน าเสนอผ่านหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เช่นเดียวกับการประเมินผลรายวิชาอื่น ๆ 
ก่อนท่ีจะรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ขอ้  8 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้กระท าผิด 
8.1 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษา ท่ีกระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 

และหรือประกาศฉบับน้ี ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 
8.2 กรณีท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิด  และได้รับการประเมินผลไม่ผ่าน         

ในรายวิชาสหกิจศึกษาจะไม่มีสิทธิยื่นขอไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอีก เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    30    มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 

      ลงนาม                ประสาท  สืบค้า 
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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รายชื่อคณาจารย์และคุณวุฒิ 
 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชาเคมี  
1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  สาคริก   Dr.rer.nat. (Computational Chemistry 
2. ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  วิทยาคุณ     Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
3. Professor Dr. James R. Katudat-Cairns  Ph.D.(Biology)  
4. รองศาสตราจารย์ ทนพญ. ดร.จารุวรรณ  ศิริเทพทวี วท.ด. (ชีวเคมี) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  สุจินต์   Ph.D. (Biochemistry) 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน  Ph.D. (Polymer Science) 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา  Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) 
8. Associate Professor Dr. Albert Schulte  Dr.rer.nat. (Applied Electro-Chemistry) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ตลับนิล  ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์)  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  แม่นย า             Ph.D. (Chemistry) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์  Ph.D. (Chemistry)  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  ขันแก้วหล้า  Dr. Scient. Med (Immunology)  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ชัยสุวรรณ  ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี  โกศัลวิตร-อูทเคอ  วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  ประยูรโภคราช  Ph.D. (Chemistry) 
16. อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์   Ph.D. (Chemistry) 
17. อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์  ช านาญศิลป์   D.Phil Clinical Medicine (Structural BIology) 
18. อาจารย์ ดร.สุวิทย์  สุธีรากุล   Ph.D. (Chemical Engineering) 
19. อาจารย์ ดร.อัญญานี ค าแก้ว   Ph.D. (Chemistry) 
20. Dr.Rung-Yi-Lai   Ph.D. (Chemistry)  
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี  อัศวกุล  Ph.D. (Mathematics) 
4. Associate Professor Dr. Eckart  Schulz  Ph.D. (Mathematics) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์  แก่นนาค า  Ph.D. (Computational Fluid Dynamics) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน  ไชยเสนะ  Ph.D. (Mathematics) 
10. อาจารย์ ดร.ภาณุ  ยิ้มเมือง    ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
11. อาจารย์ ดร.เอกณัฐ  เวทยะวานิช   Ph.D. (Pure Mathematics) 
 
สาขาวิชาชีววิทยา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  ไชยสีหา  Ph.D. (Animal Physiology)  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ  ศิริ   Ph.D. (Cell Biology, Emphasis Molecular Biology) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน  เมืองแสน  Ph.D. (Plant Molecular Biology)  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ  Ph.D. (Molecular Biology)  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  ประสารกก  วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ  สุวรรณวารี  Ph.D. (Crop and Soil Science) 
7. อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์  ครบปรัชญา   ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)  
8. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ชุมเขียว   ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ) 
9. อาจารย์ ดร.สันติ  วัฒฐานะ    Ph.D. (Biology) 
10. อาจารย์ ดร. Colin Thomas Strine   Ph.D. (Environmental Biology) 
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สาขาวิชาฟิสิกส์ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์   Ph.D. (Condensed Matter Physics: Theory of Materials) 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ   D. Phil. (Materials Science: Ceramic Nanocomposites) 
3. Professor Dr.Joewono  Widjaja   D. Eng. (Electronic Engineering) 
4. Professor Dr.Yupeng  Yan    Ph.D. (Theoretical Nuclear Physics) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  แม่นย า   D. Phil. (Experimental Condensed Matter Physics) 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล  Ph.D. (Experimental Condensed Matter Physics) 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ   Ph.D. (Theoretical Condensed Matter Physics) 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ   Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramic Science) 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ  Ph.D. (Condensed Matter Physics: Theory of Materials) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์  กอบเดช  Ph.D. (Theoretical Physics) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์  มีมนต์  Ph.D. (Optics) 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา  Ph.D. (Physics) 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ  ลิ้มพิรัตน์  วท.ด. (ฟิสิกส์) 
14. Assistant Professor Dr.Michael F. Smith  Ph.D. (Theoretical Condensed Matter Physics) 
15. อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่   วท.ด. (ฟิสิกส์) 
16. อาจารย์ ดร.นวลวรรณ  สงวนศักดิ์   Ph.D. (Astrophysics) 
17. อาจารย์ ดร.วรศม  กุญทีกาญจน์   Ph.D. (Applied Physics) 
18. อาจารย์ ดร.วรินทร  ศรีทะวงศ์   Ph.D. (Theoretical Particle Physics) 
19. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  นวลสิงห์    Ph.D. (Physics of Nanostructures and Advanced Materials) 
20. อาจารย์ ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์      Ph.D. (Experimental Condensed Matter and Accelerator Physics) 
21. อาจารย์ ดร.สุกัญญา  เตชะไตรภพ   Ph.D. (Electrical Engineering) 
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สาขาวิชาปรีคลินิก 
1. รองศาสตราจารย์ ภก. ดร.เกรียงศักดิ์  เอื้อมเก็บ  Ph.D. (Pharmacology)   
2. รองศาสตราจารย์ ภกญ. ดร.นวลน้อย  จูฑะพงษ์  Ph.D. (Pharmacology and Toxicology)  
3. รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์ Ph.D. (Physiology)  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ  เสาวคนธ์  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา  เงินสูงเนิน  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี  ศรีสวัสด์ิ  Ph.D. (Physiology)  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. ดร.วิไลรัตน์  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ Ph.D. (Microbiology and Immunology)  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง  Ph.D. (Microbiology)  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  เงินสูงเนิน  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
10. อาจารย์ ดร.นวรัตน์  นันทพงษ์   Ph.D. (Bioresources Science : Applied Microbiology)  
11. อาจารย์ ดร.มัณฑนา  แจ่มกลาง    Ph.D. (Microbiology) 
12. อาจารย์ ดร.ราเชนทร์  โกศัลวิตร   Ph.D. (Anatomy)  
13. อาจารย์ ดร.อรทัย  วีระนันทนาพันธ์    Ph.D. (Biomedical Sciences) 
14. อาจารย์ ดร.อัจฉราพร  แถวหมอ   ปร.ด. (สรีรวิทยาการแพทย์)  
15. อาจารย์มงคล  ผจงธนสฤษฏ์   MHS (Molecular Microbiology and Immunology) 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  ราชนาวี  วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
2. อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์  ขาวถิ่น  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา) 
3. อาจารย์ ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี   ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
4. อาจารย์ ดร.วีรพล  จันธิมา    ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
5. อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์  สุขสมบัติ   Ph.D. (Physics) 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน  ข าภิรัฐ   ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
2. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ภักดีณรงค์   ศศ.ด. (สังคมศาสตร์) 
3. อาจารย์จุฬาภรณ์  บัวขาว    MFA. (Fine Arts) 
4. อาจารย์ปทมศิริ  หุ่นทอง    ศศ.ม. (การพัฒนาระหว่างประเทศ) 
 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
1. Professor Dr. Andrew Peter Lian   Doctorat d’ Universite’  (Language Pedagogy) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณณธร  แสงอรุณ  Ph.D. (Second Language Education) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  วรรณรักษ์  Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Education) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ประมูลศุข  Ph.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร  แสงกาญจนวนิช  M.A. (TESOL and Bilingual Education) 
6. อาจารย์ ดร.จิตพนัส  สุวรรณเทพ   Ph.D. (Education) 
7. อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง   Ph.D. (Education) 
8. อาจารย์ ดร.บุษกร  ยอดค าลือ   Ph.D. (Linguistics) 
9. อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์  สิริโยธิน   Ph.D. (Educational Studies) 
10. อาจารย์ ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์   Ph.D. (Foreign Language Education) 
11. อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์  ศุภเศรษฐเสรี   ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
12. อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  บุรีภักดี   Ph.D. (Composition & TESOL) 
13. อาจารย์กมร  บุตรแสง    ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ – การสอน) 
14. อาจารย์มันตา  หนุนภักดี    ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) 
15. อาจารย์รุ่งเรือง  วชิรลาภไพฑูรย์   M.A. (Linguistics and Applied linguistics) 
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3. รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์ Ph.D. (Physiology)  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ  เสาวคนธ์  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา  เงินสูงเนิน  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี  ศรีสวัสด์ิ  Ph.D. (Physiology)  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. ดร.วิไลรัตน์  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ Ph.D. (Microbiology and Immunology)  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง  Ph.D. (Microbiology)  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  เงินสูงเนิน  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
10. อาจารย์ ดร.นวรัตน์  นันทพงษ์   Ph.D. (Bioresources Science : Applied Microbiology)  
11. อาจารย์ ดร.มัณฑนา  แจ่มกลาง    Ph.D. (Microbiology) 
12. อาจารย์ ดร.ราเชนทร์  โกศัลวิตร   Ph.D. (Anatomy)  
13. อาจารย์ ดร.อรทัย  วีระนันทนาพันธ์    Ph.D. (Biomedical Sciences) 
14. อาจารย์ ดร.อัจฉราพร  แถวหมอ   ปร.ด. (สรีรวิทยาการแพทย์)  
15. อาจารย์มงคล  ผจงธนสฤษฏ์   MHS (Molecular Microbiology and Immunology) 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  ราชนาวี  วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
2. อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์  ขาวถิน่  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา) 
3. อาจารย์ ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี   ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
4. อาจารย์ ดร.วีรพล  จันธิมา    ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
5. อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์  สุขสมบัติ   Ph.D. (Physics) 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน  ข าภิรัฐ   ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
2. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ภักดีณรงค์   ศศ.ด. (สังคมศาสตร์) 
3. อาจารย์จุฬาภรณ์  บัวขาว    MFA. (Fine Arts) 
4. อาจารย์ปทมศิริ  หุ่นทอง    ศศ.ม. (การพัฒนาระหว่างประเทศ) 
 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
1. Professor Dr. Andrew Peter Lian   Doctorat d’ Universite’  (Language Pedagogy) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณณธร  แสงอรุณ  Ph.D. (Second Language Education) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  วรรณรักษ์  Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Education) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ประมูลศุข  Ph.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร  แสงกาญจนวนิช  M.A. (TESOL and Bilingual Education) 
6. อาจารย์ ดร.จิตพนัส  สุวรรณเทพ   Ph.D. (Education) 
7. อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง   Ph.D. (Education) 
8. อาจารย์ ดร.บุษกร  ยอดค าลือ   Ph.D. (Linguistics) 
9. อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์  สิริโยธิน   Ph.D. (Educational Studies) 
10. อาจารย์ ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์   Ph.D. (Foreign Language Education) 
11. อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์  ศุภเศรษฐเสรี   ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
12. อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  บุรีภักดี   Ph.D. (Composition & TESOL) 
13. อาจารย์กมร  บุตรแสง    ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ – การสอน) 
14. อาจารย์มันตา  หนุนภักดี    ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) 
15. อาจารย์รุ่งเรือง  วชิรลาภไพฑูรย์   M.A. (Linguistics and Applied linguistics) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ  Ph.D. (International Communication) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล  วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล   Ph.D. (Computer Science) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล  Ph.D. (Computer Science) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค  โพธ์ิสอาด  วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงหทัย  ขอผลกลาง  วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
7. อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  เธียรนิเวศน์   Ph.D. (Computer Science) 
8. อาจารย์ ดร.นฤมล  รักษาสุข   Ph.D. (Library and Information Science) 
9. อาจารย์ ดร.นิศาชล  จ านงศรี   ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
10. อาจารย์ ดร.พนิดา  ซับซ้อน    Doctor of Information Technology 
11. อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร   วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
12. อาจารย์ ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล   Ph.D. (Computer Science) 
13. อาจารย์นรินทร  ฉิมสุนทร    M.A. (Media and Culture) 
14. อาจารย์พรอนันต์  เอี่ยมขจรชัย   อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา  วท.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สุคัณธสิริกุล  D.B.A. (Marketing) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี  Ph.D. (Business Administration) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์  M.Sc. (Accounting/Information System) 

     M.B.A. (Business Administration) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
       พบ.ม. (บริหารการเงิน) 
6. อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย  พิศพล    Ph.D. (Management) 
7. อาจารย์ ดร.บุญช่วย  บุญมี    ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
8. อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท   Ph.D. (Education/Human Resource Development) 
9. อาจารย์ ดร.สรียา  วิจิตรเสถียร   D.B.A. (Business Administration) 
10. อาจารย์รัชฎาพร  วิสุทธากร   M.B.A. (General Management) 
11. อาจารย์สุธินี  โสมาบุตร    M.B.A. (Business Administration) 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์  ตันตสวัสดิ์ Ph.D. (Plant Breeding) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิญา  เบือนสันเทียะ ปร.ด. (โรคพืช) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู  ข าเลิศ Ph.D. (Postharvest Physiology) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ Ph.D. (Soil Science) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน Ph.D. (Plant Biotechnology) 
7. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย ปร.ด. (พืชไร่) 
8. อาจารย์ ดร.รุจ  มรกต Ph.D. (Entomology) 
9. อาจารย์ ดร.แหวนพลอย  จินากุล Ph.D. (Physiology and Molecular Genetics) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  แพงค า Ph.D. (Animal Nutrition) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ  ณ ล าปาง Ph.D. (Animal Breeding and Animal Production) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร  สุขสมบัติ Ph.D. (Dairy Production and Nutrition) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร  บุญอนันธนสาร Ph.D. (Aquatic Biosciences) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  โมฬี ปร.ด. (สัตวศาสตร์) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชร  ลิขิตเดชาโรจน์ Dr.med.vet. (Veterinary Microbiology) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย์ วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ  คุปพิทยานันท์ Ph.D. (Physiology) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา  เข็มผะกา Ph.D. (Agriculture Science) 
10. อาจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬี Ph.D. (Animal Nutrition) 
11. อาจารย์ ดร.สมร  พรชื่นชูวงศ์ Ph.D. (Aquaculture and Aquatic Resources Management) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ  Ph.D. (International Communication) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล  วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล   Ph.D. (Computer Science) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล  Ph.D. (Computer Science) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค  โพธ์ิสอาด  วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงหทัย  ขอผลกลาง  วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
7. อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  เธียรนิเวศน์   Ph.D. (Computer Science) 
8. อาจารย์ ดร.นฤมล  รักษาสุข   Ph.D. (Library and Information Science) 
9. อาจารย์ ดร.นิศาชล  จ านงศรี   ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
10. อาจารย์ ดร.พนิดา  ซับซ้อน    Doctor of Information Technology 
11. อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร   วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
12. อาจารย์ ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล   Ph.D. (Computer Science) 
13. อาจารย์นรินทร  ฉิมสุนทร    M.A. (Media and Culture) 
14. อาจารย์พรอนันต์  เอี่ยมขจรชัย   อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา  วท.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สุคัณธสิริกุล  D.B.A. (Marketing) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี  Ph.D. (Business Administration) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์  M.Sc. (Accounting/Information System) 

     M.B.A. (Business Administration) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
       พบ.ม. (บริหารการเงิน) 
6. อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย  พิศพล    Ph.D. (Management) 
7. อาจารย์ ดร.บุญช่วย  บุญมี    ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
8. อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท   Ph.D. (Education/Human Resource Development) 
9. อาจารย์ ดร.สรียา  วิจิตรเสถียร   D.B.A. (Business Administration) 
10. อาจารย์รัชฎาพร  วิสุทธากร   M.B.A. (General Management) 
11. อาจารย์สุธินี  โสมาบุตร    M.B.A. (Business Administration) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์  ตันตสวัสดิ์ Ph.D. (Plant Breeding) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิญา  เบือนสันเทียะ ปร.ด. (โรคพืช) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู  ข าเลิศ Ph.D. (Postharvest Physiology) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ Ph.D. (Soil Science) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน Ph.D. (Plant Biotechnology) 
7. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย ปร.ด. (พืชไร่) 
8. อาจารย์ ดร.รุจ  มรกต Ph.D. (Entomology) 
9. อาจารย์ ดร.แหวนพลอย  จินากุล Ph.D. (Physiology and Molecular Genetics) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  แพงค า Ph.D. (Animal Nutrition) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ  ณ ล าปาง Ph.D. (Animal Breeding and Animal Production) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร  สุขสมบัติ Ph.D. (Dairy Production and Nutrition) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร  บุญอนันธนสาร Ph.D. (Aquatic Biosciences) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  โมฬี ปร.ด. (สัตวศาสตร์) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชร  ลิขิตเดชาโรจน์ Dr.med.vet. (Veterinary Microbiology) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย์ วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ  คุปพิทยานันท์ Ph.D. (Physiology) 
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10. อาจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬี Ph.D. (Animal Nutrition) 
11. อาจารย์ ดร.สมร  พรชื่นชูวงศ์ Ph.D. (Aquaculture and Aquatic Resources Management) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ยงสวัสดิกุล Ph.D. (Food Science) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์ Ph.D. (Food Science) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  กาสลัก Ph.D. (Applied Science and Biotechnology) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม Ph.D. (Food Science) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  ทองทา Ph.D. (Food Science) 
7. อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์  กุลรัตนรักษ์ Ph.D. (Food Process Engineering) 
8. อาจารย์ ดร.ปัทมาวดี  เกียรติเบญจกุล วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
9. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  ศิริงาน Ph.D. (Food Microbiology) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
1. ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร  บุญเกิด Ph.D. (Soil Microbiology) 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มณฑารพ  ยมาภัย Ph.D. (Biology) 
3. ศาสตราจารย์ ดร.หน่ึง  เตียอ ารุง Dr.rer.nat (Microbiology and Molecular Biology) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์  จันต๊ะมา Ph.D. (Chemical Engineering) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  วนภู Ph.D. (Engineering in Biotechnology) 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา  เกตุทัต-คาร์นส์ Ph.D. (Biology) 
7. รองศาสตราจารย์ดร.รังสรรค์  พาลพ่าย Ph.D. (Animal Reproduction) 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  บุญทาวัน Ph.D. (Chemical Engineering) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา Ph.D. (Stem Cell Technology) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา  ติตตะบุตร Ph.D. (Biotechnology) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  กาญจนทว ี Ph.D. (Bioprocess Engineering) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา  สุดตาชาติ Ph.D. (lndustrial Engineering) 
2. อาจารย์ ดร.ปิยมน  พัวพงศกร ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
3. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน  Ph.D. (lndustrial Engineering) 
4. อาจารย์ ดร.วรรณวนัช  บุ่งสุด Ph.D. (Manufacturing Engineering) 
5. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ D.Eng. (Energy and Environment) 
6. อาจารย์จิตติมา  วระกุล วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
7. อาจารย์จันทร์จีรา  อภิรักษ์เมธาวงศ์  วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
8. อาจารย์พีรวัส  บุญภึก วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต์) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรัตน์  ตรีอ านรรค วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  จุลยุเสน Ph.D. (Agricultural Science) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน Ph.D. (Food Engineering and Chemistry) 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อาจหาญ Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering) 
5. อาจารย์ ดร.ธิราพร  จุลยุเสน Ph.D. (Food Science and Technology) 
6. อาจารย์ ดร.พรรษา  ลิบลับ Ph.D. (Bioresource Engineering) 
7. อาจารย์ ดร.สามารถ  บุญอาจ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
8. อาจารย์คธา  วาทกิจ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
9. อาจารย์จรูญศักดิ์  สมพงศ์ M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess Technology) 
10. อาจารย์วันวิสาข์  ทวีชื่นสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห Ph.D. (Transportation Engineering) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  ภู่บุบผาพันธ์ Ph.D. (Urban and Environmental Engineering) 
3. อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  เจริญธรรม Ph.D. (Transportation Engineering) 
4. อาจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง) 
5. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์) 
6. อาจารย์ ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร Ph.D. (Policy Science) 
7. อาจารย์ ร้อยเอก สุทธิพงษ์  มีใย วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ   Ph.D. (Computer Science) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เกิดประสพ   Ph.D. (Computer Science) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คะชา  ชาญศิลป์   Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  แก้วกสิ   Ph.D. (Computer Science) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว   Ph.D. (Computer Science) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชโยทัย  มหัทธนาภิวัฒน์  วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธุ์  ชาญศิลป์   M.Eng (Electrical Engineering) 
8. อาจารย์ ดร.นันทวุฒิ  คะอังกุ     วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
9. อาจารย์วิชัย  ศรีสุรักษ์     วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
10. อาจารย์ศรัญญา  กาญจนวัฒนา    M.Eng. (Computer Engineering) 
11. อาจารย์สุภาพร  บุญฤทธิ์     วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Mineral Processing) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี  ฟลัด Ph.D. (Chemical Engineering) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  รัตนพานี Ph.D. (Chemical Engineering) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  มณีแดง วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ Ph.D. (Chemical Engineering) 
6. อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย Ph.D. (Chemical Engineering) 
7. อาจารย์ ดร.ธีระสุต  สุขก าเนิด Ph.D. (Chemical Engineering) 
8. อาจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี 
9. อาจารย์ ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
10. อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย Ph.D. (Chemical Engineering) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล Ph.D.  (System analysis, Control and Processing Information) 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
4. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์  ข าพิศ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ  ฟังสุวรรณรักษ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  สุลักษณ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ  รูปขันธ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
9. อาจารย์ ดร.กระวี  ตรีอ านรรค วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 
10. อาจารย์ ดร.ชโลธร  ธรรมแท้ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
11. อาจารย์ ดร.ธีทัต  ดลวิชัย ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
12. อาจารย์ ดร.ธีระชาติ  พรพิบูลย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
13. อาจารย์ ดร.พิจิตรา  เอื้องไพโรจน์ Ph.D. (Functional Control Systems) 
14. อาจารย์ ดร.วีณา  ฟั่นเพ็ง Ph.D. (Aeronautics Engineering) 
15. อาจารย์ ดร.โศรฎา  แข็งการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
16. อาจารย์ ดร.สุรเดช  ตัญตรัยรัตน์  Ph.D. (Automatic Control and System Engineering) 
17. อาจารย์ ดร.เอกรงค์  สุขจิต   Ph.D. (Mechanical Engineering) 
18. อาจารย์พรพรม  บุญพรม วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
19. อาจารย์วิทูรย์  เห็มสุวรรณ   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
20. อาจารย์อรลักษณ์ พิชิตกุล M.Eng. (Aeronautics and Astronautics) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา  เจียรศิริสมบูรณ์   D.Phil. (Materials Science) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง  Ph.D. (Ceramics) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน  รัตนจันทร์    D.Eng. (Materials Science and Engineering) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  วัชรมัยสกุล  D.Eng. (Materials Science and Engineering) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ  Ph.D. (Materials Science and Engineering)  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์  ภูวานค า  D.Eng. (Materials Science and Engineering)  
7. อาจารย์ ดร.จิรัชญา  อายะวรรณา   วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
8. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  โชคค้า   วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ   Ph.D. (Computer Science) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เกิดประสพ   Ph.D. (Computer Science) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คะชา  ชาญศิลป์   Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  แก้วกสิ   Ph.D. (Computer Science) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว   Ph.D. (Computer Science) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชโยทัย  มหัทธนาภิวัฒน์  วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธุ์  ชาญศิลป์   M.Eng (Electrical Engineering) 
8. อาจารย์ ดร.นันทวุฒิ  คะอังกุ     วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
9. อาจารย์วิชัย  ศรีสุรักษ์     วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
10. อาจารย์ศรัญญา  กาญจนวัฒนา    M.Eng. (Computer Engineering) 
11. อาจารย์สุภาพร  บุญฤทธิ์     วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Mineral Processing) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี  ฟลัด Ph.D. (Chemical Engineering) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  รัตนพานี Ph.D. (Chemical Engineering) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  มณีแดง วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ Ph.D. (Chemical Engineering) 
6. อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย Ph.D. (Chemical Engineering) 
7. อาจารย์ ดร.ธีระสุต  สุขก าเนิด Ph.D. (Chemical Engineering) 
8. อาจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี 
9. อาจารย์ ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
10. อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย Ph.D. (Chemical Engineering) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล Ph.D.  (System analysis, Control and Processing Information) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
4. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์  ข าพิศ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ  ฟังสุวรรณรักษ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  สุลักษณ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ  รูปขันธ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
9. อาจารย์ ดร.กระวี  ตรีอ านรรค วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 
10. อาจารย์ ดร.ชโลธร  ธรรมแท้ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
11. อาจารย์ ดร.ธีทัต  ดลวิชัย ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
12. อาจารย์ ดร.ธีระชาติ  พรพิบูลย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
13. อาจารย์ ดร.พิจิตรา  เอื้องไพโรจน์ Ph.D. (Functional Control Systems) 
14. อาจารย์ ดร.วีณา  ฟั่นเพ็ง Ph.D. (Aeronautics Engineering) 
15. อาจารย์ ดร.โศรฎา  แข็งการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
16. อาจารย์ ดร.สุรเดช  ตัญตรัยรัตน์  Ph.D. (Automatic Control and System Engineering) 
17. อาจารย์ ดร.เอกรงค์  สุขจิต   Ph.D. (Mechanical Engineering) 
18. อาจารย์พรพรม  บุญพรม วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
19. อาจารย์วิทูรย์  เห็มสุวรรณ   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
20. อาจารย์อรลักษณ์ พิชิตกุล M.Eng. (Aeronautics and Astronautics) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา  เจียรศิริสมบูรณ์   D.Phil. (Materials Science) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง  Ph.D. (Ceramics) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน  รัตนจันทร์    D.Eng. (Materials Science and Engineering) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  วัชรมัยสกุล  D.Eng. (Materials Science and Engineering) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ  Ph.D. (Materials Science and Engineering)  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์  ภูวานค า  D.Eng. (Materials Science and Engineering)  
7. อาจารย์ ดร.จิรัชญา  อายะวรรณา   วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
8. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  โชคค้า   วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล  Ph.D. (Electrical Engineering) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล  Ph.D. (Electrical Engineering) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  พรหมมาก  Ph.D. (Information Science) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์  ค าสวัสด์ิ  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  มีสวัสดิ์  วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ทองทา   Ph.D. (Electrical Engineering) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  หัตถกรรม  Ph.D. (Electrical Engineering) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันต์ชัย  Ph.D. (Computer Systems Engineering) 
10. อาจารย์ ดร.เศษฐวิทย์  ภูฉายา  วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองโสภา  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์  Ph.D. (Electrical Engineering and Applied Physics) 
3. อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์  ทศดีกรพัฒน์  วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
4. อาจารย์ ดร.ส าราญ สันทาลุนัย  วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์  Ph.D. (Polymer Science) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์  Ph.D. (Polymer Engineering) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา  จารุก าจร  Ph.D. (Polymer Engineering) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกุล  Ph.D. (Macromolecular Science)  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์  Ph.D. (Macromolecular Science) 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ชุมส าโรง  Ph.D. (Polymer Science and Technology) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์  Ph.D. (Macromolecular Science) 
8. อาจารย์ ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล  Ph.D. (Plastics Engineering) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล  อารีรักษ์  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน  อารีรักษ์  Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล  Ph.D. (Electrical Engineering) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ์  Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว  Ph.D. (Electrical Engineering)  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  ฟังสุวรรณรักษ์  Ph.D. (Photovoltaic Engineering) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง  มะรังศรี  D.Eng. (Electrical Engineering) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  เผ่าละออ  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย์  Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 
10. อาจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
11. อาจารย์ ดร.ทศพล  รัตน์นิยมชัย  Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
12. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
13. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ขวัญอ่อน  Ph.D.(Electrical and Electronic Engineering) 
14. อาจารย์ ดร.อุเทน  ลีตน  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข  Ph.D. (Geotechnical Engineering) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร  Ph.D. (Environmental Engineering) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร  Ph.D. (Construction Management and IT) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  Ph.D. (Civil Engineering) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธ์ิ  ชินกุลกิจนิวัฒน์  D.Eng. (Civil Engineering) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ  วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  โกษา  วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์  ตันเส็ง  Ph.D. (Geotechnical and Tunnel Engineering) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  จิรวัชรเดช  Ph.D. (Civil Engineering) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวน์  หิรัญตียะกุล  วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ า) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสน์  สุขประเสริฐ  M.Eng. (Transportation Engineering) 
12. อาจารย์ ดร.อรรณพ  ประวัติวงศ์  D.Eng. (Structural  Engineering) 
13. อาจารย์ ดร.เอกวุฒิ  ศิริรักษ์  Ph.D. (Civil Engineering) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล  Ph.D. (Electrical Engineering) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล  Ph.D. (Electrical Engineering) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  พรหมมาก  Ph.D. (Information Science) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์  ค าสวัสด์ิ  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  มีสวัสดิ์  วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ทองทา   Ph.D. (Electrical Engineering) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  หัตถกรรม  Ph.D. (Electrical Engineering) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันต์ชัย  Ph.D. (Computer Systems Engineering) 
10. อาจารย์ ดร.เศษฐวิทย์  ภูฉายา  วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองโสภา  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์  Ph.D. (Electrical Engineering and Applied Physics) 
3. อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์  ทศดีกรพัฒน์  วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
4. อาจารย์ ดร.ส าราญ สันทาลุนัย  วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์  Ph.D. (Polymer Science) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์  Ph.D. (Polymer Engineering) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา  จารุก าจร  Ph.D. (Polymer Engineering) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกุล  Ph.D. (Macromolecular Science)  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์  Ph.D. (Macromolecular Science) 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ชุมส าโรง  Ph.D. (Polymer Science and Technology) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์  Ph.D. (Macromolecular Science) 
8. อาจารย์ ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล  Ph.D. (Plastics Engineering) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล  อารีรักษ์  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน  อารีรักษ์  Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล  Ph.D. (Electrical Engineering) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ์  Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว  Ph.D. (Electrical Engineering)  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  ฟังสุวรรณรักษ์  Ph.D. (Photovoltaic Engineering) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง  มะรังศรี  D.Eng. (Electrical Engineering) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  เผ่าละออ  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย์  Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 
10. อาจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
11. อาจารย์ ดร.ทศพล  รัตน์นิยมชัย  Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
12. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
13. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ขวัญอ่อน  Ph.D.(Electrical and Electronic Engineering) 
14. อาจารย์ ดร.อุเทน  ลีตน  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข  Ph.D. (Geotechnical Engineering) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร  Ph.D. (Environmental Engineering) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร  Ph.D. (Construction Management and IT) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  Ph.D. (Civil Engineering) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธ์ิ  ชินกุลกิจนิวัฒน์  D.Eng. (Civil Engineering) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ  วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  โกษา  วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์  ตันเส็ง  Ph.D. (Geotechnical and Tunnel Engineering) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  จิรวัชรเดช  Ph.D. (Civil Engineering) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวน์  หิรัญตียะกุล  วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ า) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสน์  สุขประเสริฐ  M.Eng. (Transportation Engineering) 
12. อาจารย์ ดร.อรรณพ  ประวัติวงศ์  D.Eng. (Structural  Engineering) 
13. อาจารย์ ดร.เอกวุฒิ  ศิริรักษ์  Ph.D. (Civil Engineering) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา  Dr.-Ing. (Mechanical Engineering) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์  พัชรวิชญ์  Ph.D. (Metallurgy and Materials) 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน  บริสุทธิกุล  D.Eng. (Materials Science) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  กิตก าธร  Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering)  
5. อาจารย์ ดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล  D.Eng. (Metallurgical Engineering) 
6. อาจารย์ ดร.ปัญญา  บัวฮมบุรา  D.Eng. (Materials Science) 
7. อาจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง  D.Eng.(Information Science and Control Engineering) 
8. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์         Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
9. อาจารย์ ดร.สงบ  ค าค้อ  Dr.-Ing. (Engineering Science) 
10. อาจารย์ ดร.สารัมภ์  บุญมี  Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา  ยิ้มรัตนบวร   Ph.D. (Environmental Technology) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร   D.Tech.Sc. (Environmental Technology and Management) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต  ครุจิต   Ph.D. (Environmental Engineering) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สน่ัน  ตั้งสถิตย์   วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
5. อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล   Ph.D. (Environmental Engineering) 
6. อาจารย์ ดร.นิตยา  บุญเทียน   Ph.D. (Environmental Technology) 
7. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  ราโช   วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)   
8. อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล   D.Eng. (Civil and Environmental Engineering) 
9. อาจารย์ ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์   Ph.D. (Environmental Management) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  จงกล  Ph.D. (Industrial Engineering) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล  Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์  Ph.D. (Industrial and Systems Engineering) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย  Ph.D. (Industrial Engineering) 
5. อาจารย์ ดร.จงกล  ศรีธร  Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations  
   Management)  
6. อาจารย์ ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์  Ph.D. (Mechatronics) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
1. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร    Ph.D. (Geological Engineering) 
2. รองศาสตราจารย์ เกรียงไกร  ไตรสาร    M.S. (Petroleum Engineering)  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช  เผือกภูมิ   วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา  ธีระกุลสถิตย์   วท.ด. (ธรณีวิทยา) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล   Ph.D. (Natural Sciences) 
6. อาจารย์ ดร.เชษฐา  ชุมกระโทก    Ph.D. (Petroleum Engineering) 
7. อาจารย์ ดร.บุญณรงค์  อาศัยไร่    วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) 
8. อาจารย์ ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์    วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) 
9. อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์  หันตา    วท.ด. (ธรณีวิทยา) 
10. อาจารย์ ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์    วท.ด (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) และ Diplôme de Docteur  
   (Geosciences et Ressources Naturelles) 
11. อาจารย์เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ    วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  มีค า    Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology) 
2. อาจารย์ธนศักดิ์  พิทยากร    สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 
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3. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน  บริสุทธิกุล  D.Eng. (Materials Science) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  กิตก าธร  Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering)  
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7. อาจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง  D.Eng.(Information Science and Control Engineering) 
8. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์         Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา  ยิ้มรัตนบวร   Ph.D. (Environmental Technology) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร   D.Tech.Sc. (Environmental Technology and Management) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต  ครุจิต   Ph.D. (Environmental Engineering) 
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6. อาจารย์ ดร.นิตยา  บุญเทียน   Ph.D. (Environmental Technology) 
7. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  ราโช   วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)   
8. อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล   D.Eng. (Civil and Environmental Engineering) 
9. อาจารย์ ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์   Ph.D. (Environmental Management) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  จงกล  Ph.D. (Industrial Engineering) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล  Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์  Ph.D. (Industrial and Systems Engineering) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย  Ph.D. (Industrial Engineering) 
5. อาจารย์ ดร.จงกล  ศรีธร  Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations  
   Management)  
6. อาจารย์ ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์  Ph.D. (Mechatronics) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
1. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร    Ph.D. (Geological Engineering) 
2. รองศาสตราจารย์ เกรียงไกร  ไตรสาร    M.S. (Petroleum Engineering)  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช  เผือกภูมิ   วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา  ธีระกุลสถิตย์   วท.ด. (ธรณีวิทยา) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล   Ph.D. (Natural Sciences) 
6. อาจารย์ ดร.เชษฐา  ชุมกระโทก    Ph.D. (Petroleum Engineering) 
7. อาจารย์ ดร.บุญณรงค์  อาศัยไร่    วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) 
8. อาจารย์ ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์    วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) 
9. อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์  หันตา    วท.ด. (ธรณีวิทยา) 
10. อาจารย์ ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์    วท.ด (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) และ Diplôme de Docteur  
   (Geosciences et Ressources Naturelles) 
11. อาจารย์เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ    วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  มีค า    Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology) 
2. อาจารย์ธนศักดิ์  พิทยากร    สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 
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ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ว.ว. ศัลยศาสตร์ 
      อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว 
      อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา 
  

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร  อึ้งอาภรณ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,    

 อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการเด็ก 
2. อาจารย์ แพทย์หญิงจุติพร  ก าจร ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
3. อาจารย์ แพทย์หญิงณิชารีย์  มุ่งกลาง ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
4. อาจารย์ นายแพทย์วุฒิพงษ์  ศรีรัตนธนารัก ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
5. อาจารย์ แพทย์หญิงอัชฌา  พงศ์พิทักษ์ด ารง 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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สาขาวิชาวิสัญญวีิทยา 
1. อาจารย์ แพทย์หญิงจิตราวรรณ  อรรถวัฒนกุล ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
2. อาจารย์ แพทย์หญิงศิรินทิพย์  สว่างวงศ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
 

สาขาวิชารังสีวิทยา 
1. อาจารย์ แพทย์หญิงกิติรัตน์  รัตนถาวรกิติ ว.ว. รังสีวิทยาวินิจฉัย 
2. อาจารย์ แพทย์หญิงจิรภา  จันทร์แสงรัตน์ 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  นามวชิัยศิริกุล  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  ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป, 
      อนุสาขาศัลยศาสตร์ผ่าตัดทางกล้องและส่องกล้องทางเดินอาหาร, 
      ประกาศนียบัตรผ่าตัดทางกล้องและหุ่นยนต์ผ่าตัดโรคล าไส้ใหญ่  
2. อาจารย์ แพทย์หญิงกุลศิริ  เตียนศรี   ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์ 
3. อาจารย์ นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล   ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป 
4. อาจารย์ นายแพทย์ศุภกฤต  อุยวัฒนกุล   ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป 
5. อาจารย์ นายแพทย์สุขสันต์  กนกศิลป์   ว.ว.ศัลยศาสตร์ท่ัวไป, 

 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 ว.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา  
 

สาขาวิชาออโธปิดิกส์ 
1. อาจารย์ แพทย์หญิงกัณฐิกา  วศินพงศ์วณิช ว.ว. ออโธปิดิกส์ 
2. อาจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ  สินธุภากร ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

 Fellowship Adult Reconstruction (U.W.O.) 
 Fellowship Sports Medicine (T.U.M.) 

3. อาจารย์ แพทย์หญิงปิยาอร  น าไพศาล ว.ว. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ 
4. อาจารย์ นายแพทย์สุวิทยา  เธียรประธาน ว.ว. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์  
 

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ  สุขสุผิว ว.ว. อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา 
2. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.บัณฑิต  อัศวฤทธิไกร Ph.D.(Developmental Neurobiology),  

 Postdoctoral Fellowship in Molecular Medicine 
3. อาจารย์ นายแพทย์ก่อเกียรติ์  กังวาลทัศน์ ว.ว. อายุรศาสตร์, 
 ว.ว. อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา 
4. อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรวดี  หอพิบูลสุข ว.ว. อายุรศาสตร์ 
5. อาจารย์ แพทย์หญิงธัญญาภัค  ปัญปวีวัฒน์ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
6. อาจารย์ แพทย์หญิงธิราภรณ์  ภูมิวิริยะ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์  น่ิมขุนทด ว.ว. อายุรศาสตร์, 

 ว.ว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ,  
 ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, 
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) 

8. อาจารย์ แพทย์หญิงรักษิณา ชัยณรงค์ศิริพร ว.ว. อายุรศาสตร์ 
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คณาจารย์แพทย์ ผู้สอนชั้นคลินิก  (Clinic) 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 
1. ดร. แพทย์หญิงศราวัณ  พอกเพิ่มดี ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

Ph.D. (Dermatology) 
2. แพทย์หญิงกฤษณา  ร้อยศรี ว.ว. (รังสีวิทยา-เวชศาสตร์นิวเคลียร์) 
3. นายแพทย์กิตติศักดิ์  สุรพงษ์พิวัฒนะ ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
4. นายแพทย์กิตติศักดิ์  เชื้อสกุลวนิช ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
5. แพทย์หญิงกุสุมา  สามารถ ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา) 
6. แพทย์หญิงเก๋  พงศ์วัชราภรณ์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

ว.ว. (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา) 
7. แพทย์หญิงจันทิรา  หงส์รพิพัฒน์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
8. แพทย์หญิงจีราวัฒน์  แก้ววินัด ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบ
ทางเดินหายใจ) 

9. แพทย์หญิงจุไรรัตน์  ฤทัยวัฒน์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 
10. นายแพทย์ฉลองชัย  ทุนดี ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบ
ทางเดินหายใจ) 

11. นายแพทย์เฉลียว  สัตตมัย ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
12. แพทย์หญิงชนกานต์  นิยมทอง ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
13. นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
14. นายแพทย์ชวลิต  ชยางศุ ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) 
15. นายแพทย์ชาดุลย ์ เลอมานกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
16. นายแพทย์ชายตา  สุจินพรัหม ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
17. นายแพทย์ชูสิทธิ์  พานิชวิทิตกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
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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 ว.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา  
 

สาขาวิชาออโธปิดิกส์ 
1. อาจารย์ แพทย์หญิงกัณฐิกา  วศินพงศ์วณิช ว.ว. ออโธปิดิกส์ 
2. อาจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ  สินธุภากร ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

 Fellowship Adult Reconstruction (U.W.O.) 
 Fellowship Sports Medicine (T.U.M.) 

3. อาจารย์ แพทย์หญิงปิยาอร  น าไพศาล ว.ว. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ 
4. อาจารย์ นายแพทย์สุวิทยา  เธียรประธาน ว.ว. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์  
 

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ  สุขสุผิว ว.ว. อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา 
2. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.บัณฑิต  อัศวฤทธิไกร Ph.D.(Developmental Neurobiology),  

 Postdoctoral Fellowship in Molecular Medicine 
3. อาจารย์ นายแพทย์ก่อเกียรติ์  กังวาลทัศน์ ว.ว. อายุรศาสตร์, 
 ว.ว. อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา 
4. อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรวดี  หอพิบูลสุข ว.ว. อายุรศาสตร์ 
5. อาจารย์ แพทย์หญิงธัญญาภัค  ปัญปวีวัฒน์ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
6. อาจารย์ แพทย์หญิงธิราภรณ์  ภูมิวิริยะ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์  น่ิมขุนทด ว.ว. อายุรศาสตร์, 

 ว.ว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ,  
 ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, 
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) 

8. อาจารย์ แพทย์หญิงรักษิณา ชัยณรงค์ศิริพร ว.ว. อายุรศาสตร์ 
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คณาจารย์แพทย์ ผู้สอนชั้นคลินิก  (Clinic) 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 
1. ดร. แพทย์หญิงศราวัณ  พอกเพิ่มดี ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

Ph.D. (Dermatology) 
2. แพทย์หญิงกฤษณา  ร้อยศรี ว.ว. (รังสีวิทยา-เวชศาสตร์นิวเคลียร์) 
3. นายแพทย์กิตติศักดิ์  สุรพงษ์พิวัฒนะ ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
4. นายแพทย์กิตติศักดิ์  เชื้อสกุลวนิช ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
5. แพทย์หญิงกุสุมา  สามารถ ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา) 
6. แพทย์หญิงเก๋  พงศ์วัชราภรณ์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

ว.ว. (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา) 
7. แพทย์หญิงจันทิรา  หงส์รพิพัฒน์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
8. แพทย์หญิงจีราวัฒน์  แก้ววินัด ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบ
ทางเดินหายใจ) 

9. แพทย์หญิงจุไรรัตน์  ฤทัยวัฒน์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 
10. นายแพทย์ฉลองชัย  ทุนดี ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบ
ทางเดินหายใจ) 

11. นายแพทย์เฉลียว  สัตตมัย ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
12. แพทย์หญิงชนกานต์  นิยมทอง ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
13. นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
14. นายแพทย์ชวลิต  ชยางศุ ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) 
15. นายแพทย์ชาดุลย ์ เลอมานกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
16. นายแพทย์ชายตา  สุจินพรัหม ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
17. นายแพทย์ชูสิทธิ์  พานิชวิทิตกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
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18. แพทย์หญิงชูหงส์  มหรรทัศนพงศ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว 

19. นายแพทย์ฐิติพงศ์  เศรษฐลิขิต ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
20. นายแพทย์ณกร  ดลเสมอ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
21. นายแพทย์ณัฎฐพล  ชิงชนะ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
22. แพทย์หญิงดวงรัตน์  ตันรัตนานนท์ ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 
23. นายแพทย์ด ารงค์ธรรม  โอฬาระชิน ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
24. แพทย์หญิงดุจดาว  วิรบุญชัย ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
25. นายแพทย์ทรงพล  ตระกูลเงินไทย ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
26. นายแพทย์ธนันต์ชัย  อัครวิกรัย ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด) 
27. นายแพทย์ธีรยุทธ  จงสืบสิทธิ์ ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
28. นายแพทย์นฤพล  กิตติคุณากร ว.ว. (นิติเวชศาสตร์) 

อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
29. แพทย์หญิงนวรัตน์  จงเจษฎ์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต), 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

30. แพทย์หญิงนัทธ์หทัย  กนกนาก ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
31. นายแพทย์นาวิน  ขันธรักษา ว.ว. (ศัลยศาสตร์)  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา) 
32. นายแพทย์บัณฑิต  ธนบุญสมบัติ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
33. นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 
34. แพทย์หญิงประชุมพร  บูรณ์เจริญ ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
35. นายแพทย์ประพันธ์  ยอดนพเกล้า ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา) 
36. นายแพทย์ประวีณ  ตัณฑประภา  ว.ว. (จักษุวิทยา) 
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37. นายแพทย์ปัณณวัชร์  ปัทมวงศ์จริยา ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
38. แพทย์หญิงปิ่นหยก  ศรีศันสนีย์ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติชั่ม) 
39. แพทย์หญิงปิยรัตน์  อุดมวรรณ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)  

อ.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) 
40. แพทย์หญงิเปรมฤด ี ทวีคง ว.ว. (นิติเวชศาสตร์) 
41. แพทย์หญิงผการัตน์  แสงกล้า ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
42. นายแพทย์เผด็จ  หนูพันธ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร) 
43. นายแพทย์พงศกร  ศรีจันทร์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์), 

อ.ว. (ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา) 
44. นายแพทย์พงษ์นเรศ  โพธิโยธิน ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
45. นายแพทย์พรไพโรจน์  มิตรปราสาท ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
46. นายแพทย์พรรณกิจ  วนแสงสกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
47. แพทย์หญิงพรรณชณัฐ  มหรรทัศนพงฐ์ ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
48. แพทย์หญิงพรรณทิพย์  มูลศาสตรสาทร ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
49. แพทย์หญิงพรรณวด ี สารวนางกูร ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)  
50. นายแพทย์พิชัย  ชาติกิจอนันต์ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
51. นายแพทย์พิเชษฐ์  กิจจาเจริญชัย ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
52. แพทย์หญิงพิรุณรัตน์  เจียรักสุวรรณ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
53. แพทย์หญิงเพียงฤทัย  ริรัตนพงษ์ ว.ว. (สูติศาสตร์) 
54. นายแพทย์ไพโรจน์  พิพิธแสงจันทร์ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
55. แพทย์หญิงภิญญดา  แก้วปลั่ง ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ) 
56. แพทย์หญิงภัสสร  สื่อยรรยงศิริ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
57. นายแพทย์ภูมิชาย  สุวรักษ์สกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
58. นายแพทย์ภูวนาท  รัตนนิเวศน์ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
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18. แพทย์หญิงชูหงส์  มหรรทัศนพงศ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว 

19. นายแพทย์ฐิติพงศ์  เศรษฐลิขิต ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
20. นายแพทย์ณกร  ดลเสมอ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
21. นายแพทย์ณัฎฐพล  ชิงชนะ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
22. แพทย์หญิงดวงรัตน์  ตันรัตนานนท์ ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 
23. นายแพทย์ด ารงค์ธรรม  โอฬาระชิน ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
24. แพทย์หญิงดุจดาว  วิรบุญชัย ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
25. นายแพทย์ทรงพล  ตระกูลเงินไทย ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
26. นายแพทย์ธนันต์ชัย  อัครวิกรัย ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด) 
27. นายแพทย์ธีรยุทธ  จงสืบสิทธิ์ ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
28. นายแพทย์นฤพล  กิตติคุณากร ว.ว. (นิติเวชศาสตร์) 

อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
29. แพทย์หญิงนวรัตน์  จงเจษฎ์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต), 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

30. แพทย์หญิงนัทธ์หทัย  กนกนาก ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
31. นายแพทย์นาวิน  ขันธรักษา ว.ว. (ศัลยศาสตร์)  

ว.ว. (ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา) 
32. นายแพทย์บัณฑิต  ธนบุญสมบัติ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
33. นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 
34. แพทย์หญิงประชุมพร  บูรณ์เจริญ ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
35. นายแพทย์ประพันธ์  ยอดนพเกล้า ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา) 
36. นายแพทย์ประวีณ  ตัณฑประภา  ว.ว. (จักษุวิทยา) 
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37. นายแพทย์ปัณณวัชร์  ปัทมวงศ์จริยา ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
38. แพทย์หญิงปิ่นหยก  ศรีศันสนีย์ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติชั่ม) 
39. แพทย์หญิงปิยรัตน์  อุดมวรรณ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)  

อ.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) 
40. แพทย์หญงิเปรมฤด ี ทวีคง ว.ว. (นิติเวชศาสตร์) 
41. แพทย์หญิงผการัตน์  แสงกล้า ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
42. นายแพทย์เผด็จ  หนูพันธ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร) 
43. นายแพทย์พงศกร  ศรีจันทร์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์), 

อ.ว. (ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา) 
44. นายแพทย์พงษ์นเรศ  โพธิโยธิน ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
45. นายแพทย์พรไพโรจน์  มิตรปราสาท ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
46. นายแพทย์พรรณกิจ  วนแสงสกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
47. แพทย์หญิงพรรณชณัฐ  มหรรทัศนพงฐ์ ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
48. แพทย์หญิงพรรณทิพย์  มูลศาสตรสาทร ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
49. แพทย์หญิงพรรณวด ี สารวนางกูร ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)  
50. นายแพทย์พิชัย  ชาติกิจอนันต์ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
51. นายแพทย์พิเชษฐ์  กิจจาเจริญชัย ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
52. แพทย์หญิงพิรุณรัตน์  เจียรักสุวรรณ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
53. แพทย์หญิงเพียงฤทัย  ริรัตนพงษ์ ว.ว. (สูติศาสตร์) 
54. นายแพทย์ไพโรจน์  พิพิธแสงจันทร์ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
55. แพทย์หญิงภิญญดา  แก้วปลั่ง ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ) 
56. แพทย์หญิงภัสสร  สื่อยรรยงศิริ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
57. นายแพทย์ภูมิชาย  สุวรักษ์สกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
58. นายแพทย์ภูวนาท  รัตนนิเวศน์ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
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59. แพทย์หญิงมุกดา  สุดงาม ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) 

60. นายแพทย์มงคล  ภูติธนารักษ์ ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
61. นายแพทย์มณเฑียร  นรเศรษฐสิงห์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
62. นายแพทย์มีชัย  แซ่ลิ้ม ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
63. แพทย์หญิงยุพาพร  วิจักขณาลัญฉ์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
64. แพทย์หญิงวชิราพร  ภูริภูมิ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
65. แพทย์หญิงวัชรี  เลอมานกุล ว.ว. (เวชปฏิบัติท่ัวไป) 
66. แพทย์หญิงวรรณา  อึงพินิจพงศ์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
67. นายแพทย์วรเวทย์  โรจน์จรัสไพศาล ว.ว. (โสต นาสิก ราลิงซ์วิทยา) 
68. แพทย์หญิงวศินี  พนมเสริฐ ว.ว. (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
69. นายแพทย์วสันต์  ศรีสุรินทร์ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
70. นายแพทย์วิเชษฐ์  ฉัตรวิริยะเจริญ ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
71. นายแพทย์วินัย  อึงพินิจพงศ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
72. แพทย์หญิงวิภาว ี ศิริเดช ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
73. นายแพทย์วิริยะ  เหล่าบรรเทา ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
74. นายแพทย์วิโรจน์  ณัฐรังสี ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
75. แพทย์หญิงวิลาวัลย์  อึงพินิจพงศ์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
76. แพทย์หญิงวิศรา  ศรีสุวรรณวัฒนา ว.ว. (จักษุวิทยา) 
77. นายแพทย์ศรัณย์  ลิมปิวรรณ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
78. นายแพทย์ศรายุทธ  ทองหล่อ ว.ว. (กุมารเวชกรรม), 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน) 
79. แพทย์หญิงศิริวรรณ  จิตต์ไชยวัฒน์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ระบบการหายใจ) 
80. แพทย์หญิงศิริวรรณ  ทิวทอง ว.ว. (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
81. นายแพทย์ศิวาเมษฐ์  แข่งเพ็ญแข ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
82. นายแพทย์ศุภชัย  สามพันธ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
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83. นายแพทย์สมคิด  สุริยเลิศ ว.ว. (สูติ-นรีเวชศาสตร์), 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

84. นายแพทย์สมชัย  อัศวรัศมี ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ) 

85. นายแพทย์สมชาย  แต่งประกอบ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
86. นายแพทย์สมภพ  สารวนางกูร ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
87. นายแพทย์สมศักดิ์  เลิศวีระวัฒน์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) 
88. แพทย์หญิงสรรพัชญ์  ไพรีพินาศ ว.ว. (รังสีนิวเคลียร์) 
89. แพทย์หญิงสร้อยสุดา  สุทัศนาวิจิตร ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
90. แพทย์หญิงสิริกานดา  สมัญญา ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
91. แพทย์หญิงสิริกุล  ทุนเทพย์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม) 
92. แพทย์หญิงสิรินรัตน์  แสงศิริรักษ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
93. แพทย์หญิงสิริพิมพ์  จันทรมานิตย์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
94. แพทย์หญิงสุขุมาล  สิริพันธนะ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)   

อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 
95. นายแพทย์สุชาติ  เริงกมล    ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
96. แพทย์หญิงสุนารี  พิชญ์ชัยประเสริฐ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), 

ว.ว. (มะเร็งนรีเวชวิทยา) 
97. แพทย์หญิงสุนีย์  ชยางศุ ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
98. นายแพทย์สุประสิทธิ์  จรูญวัฒนเลาหะ ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย) 
99. แพทย์หญิงสุภัชชา  เขียวหวาน ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 
100. แพทย์หญิงสุภาพ  ธีรวิรุฬห์ ว.ว. (รังสีวิทยา) 
101. แพทย์หญิงสุวพีร์  วัชรหิรัญ ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค), 

ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
102. แพทย์หญิงเสาวลักษณ์  ธนสมุทร ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
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59. แพทย์หญิงมุกดา  สุดงาม ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) 

60. นายแพทย์มงคล  ภูติธนารักษ์ ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
61. นายแพทย์มณเฑียร  นรเศรษฐสิงห์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
62. นายแพทย์มีชัย  แซ่ลิ้ม ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
63. แพทย์หญิงยุพาพร  วิจักขณาลัญฉ์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
64. แพทย์หญิงวชิราพร  ภูริภูมิ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
65. แพทย์หญิงวัชรี  เลอมานกุล ว.ว. (เวชปฏิบัติท่ัวไป) 
66. แพทย์หญิงวรรณา  อึงพินิจพงศ์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
67. นายแพทย์วรเวทย์  โรจน์จรัสไพศาล ว.ว. (โสต นาสิก ราลิงซ์วิทยา) 
68. แพทย์หญิงวศินี  พนมเสริฐ ว.ว. (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
69. นายแพทย์วสันต์  ศรีสุรินทร์ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
70. นายแพทย์วิเชษฐ์  ฉัตรวิริยะเจริญ ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
71. นายแพทย์วินัย  อึงพินิจพงศ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
72. แพทย์หญิงวิภาว ี ศิริเดช ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
73. นายแพทย์วิริยะ  เหล่าบรรเทา ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
74. นายแพทย์วิโรจน์  ณัฐรังสี ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
75. แพทย์หญิงวิลาวัลย์  อึงพินิจพงศ์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
76. แพทย์หญิงวิศรา  ศรีสุวรรณวัฒนา ว.ว. (จักษุวิทยา) 
77. นายแพทย์ศรัณย์  ลิมปิวรรณ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
78. นายแพทย์ศรายุทธ  ทองหล่อ ว.ว. (กุมารเวชกรรม), 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน) 
79. แพทย์หญิงศิริวรรณ  จิตต์ไชยวัฒน์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ระบบการหายใจ) 
80. แพทย์หญิงศิริวรรณ  ทิวทอง ว.ว. (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
81. นายแพทย์ศิวาเมษฐ์  แข่งเพ็ญแข ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
82. นายแพทย์ศุภชัย  สามพันธ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
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83. นายแพทย์สมคิด  สุริยเลิศ ว.ว. (สูติ-นรีเวชศาสตร์), 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

84. นายแพทย์สมชัย  อัศวรัศมี ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ) 

85. นายแพทย์สมชาย  แต่งประกอบ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
86. นายแพทย์สมภพ  สารวนางกูร ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
87. นายแพทย์สมศักดิ์  เลิศวีระวัฒน์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) 
88. แพทย์หญิงสรรพัชญ์  ไพรีพินาศ ว.ว. (รังสีนิวเคลียร์) 
89. แพทย์หญิงสร้อยสุดา  สุทัศนาวิจิตร ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
90. แพทย์หญิงสิริกานดา  สมัญญา ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
91. แพทย์หญิงสิริกุล  ทุนเทพย์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม) 
92. แพทย์หญิงสิรินรัตน์  แสงศิริรักษ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
93. แพทย์หญิงสิริพิมพ์  จันทรมานิตย์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
94. แพทย์หญิงสุขุมาล  สิริพันธนะ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)   

อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 
95. นายแพทย์สุชาติ  เริงกมล    ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
96. แพทย์หญิงสุนารี  พิชญ์ชัยประเสริฐ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), 

ว.ว. (มะเร็งนรีเวชวิทยา) 
97. แพทย์หญิงสุนีย์  ชยางศุ ว.ว. (อายุรศาสตร์), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
98. นายแพทย์สุประสิทธิ์  จรูญวัฒนเลาหะ ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย) 
99. แพทย์หญิงสุภัชชา  เขียวหวาน ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 
100. แพทย์หญิงสุภาพ  ธีรวิรุฬห์ ว.ว. (รังสีวิทยา) 
101. แพทย์หญิงสุวพีร์  วัชรหิรัญ ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค), 

ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
102. แพทย์หญิงเสาวลักษณ์  ธนสมุทร ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
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103. นายแพทย์สุรเชษฐ  เอี่ยมธนะสินชัย ว.ว. (ประสาทวิทยา) 
104. แพทย์หญิงสภาพรรณ  วิทยานุวัมน์ ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 
105. แพทย์หญิงสุวรรณา  พิชญ์ชัยประเสริฐ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
106. แพทย์หญิงเสาวลักษณ์  ธนสมุทร ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
107. นายแพทย์อังคาร  ตรีนิติ ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), 

อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ 
108. แพทย์หญิงอัจฉรา  มิตรปราสาท ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
109. แพทย์หญิงอัญชนา  รักษ์คิด ว.ว. (โสต ศอ นาสิก) 
110. แพทย์หญิงอาจารีย์  เส้นทอง  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)  

ว.ว. (มะเร็งนรีเวชวิทยา) 
111. นายแพทย์อิสระ  อริยะชัยพานิชย์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
112. แพทย์หญิงอุบาล ี เทพสาลี ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
113. แพทย์หญิงอุมาพร  นันทธีโร ว.ว. (ศัลยศาสตร์), 

ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
114. นายแพทย์เอกลักษณ์  แสงศิริรักษ์ 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. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
7. แพทย์หญิงกุสุมา  เนตมิตตกพงศ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
8. แพทย์หญิงเกตน์นิภา  สินสุพรรณ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
9. นายแพทย์ไกรวุฒิ  สุขสนิท ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
10. นายแพทย์คชา  อริยะธุกันต์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 

877 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2560 

11. นายแพทย์คีตะพงศ์  พงศ์ทิพากร ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
12. แพทย์หญิงเคียงขวัญ  อัมไพพันธ์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
13. นายแพทย์จรัญ  ทองทับ ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน), 

ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ว.ว. (อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก) 

14. แพทย์หญิงจ าเรียง  คุ้มจันอัด ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
15. นายแพทย์จิรศักดิ์  ปริวัฒนศักดิ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
16. นายแพทย์จิระพล  ตรีศักดิ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
17. แพทย์หญิงจีรชยา  อังกลมเกลียว ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
18. นายแพทย์ชนดล  ปรีฐนัทธ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
19. นายแพทย์ชัชชัย  ด่านสุนทรวงศ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 
20. นายแพทย์ชัยณรงค์  รัตนพนาวงษ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
21. นายแพทย์ชาญณรงค์  สวนสวรรค์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
22. นายแพทย์ชิษณุพงศ์  ตั้งอดุลย์รัตน์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
23. นายแพทย์เชาวน์วัศ  พิมพ์รัตน์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
24. แพทย์หญิงญาดา  ศิริพันธ์โนน ว.ว. (อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสชั่น) 
25. นายแพทย์ณรงค์ชัย  วงศ์เลิศประยูร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
26. นายแพทย์ณัครวัต  เลาหศิลป์สมจิตร์ ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
27. นายแพทย์ณัฐพงศ์  ผลประดับเพชร ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
28. แพทย์หญิงด ารัสศิริ  ไพอุปรี ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
29. นายแพทย์ทรงศักดิ์  มยุระสาคร ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
30. นายแพทย์ทวีศักดิ์  กาญจนการุณ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
31. นายแพทย์ธนภณ  งามมณี ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
32. นายแพทย์ธนัชพงศ์  เธียรวุฒิวงษ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
33. นายแพทย์ธนิต  ศิริเลขอนันต์ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
34. นายแพทย์ธัชชัย  กมลมุนีโชติ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
35. แพทย์หญิงธัญภา วรสิงห์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
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103. นายแพทย์สุรเชษฐ  เอี่ยมธนะสินชัย ว.ว. (ประสาทวิทยา) 
104. แพทย์หญิงสภาพรรณ  วิทยานุวัมน์ ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 
105. แพทย์หญิงสุวรรณา  พิชญ์ชัยประเสริฐ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
106. แพทย์หญิงเสาวลักษณ์  ธนสมุทร ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
107. นายแพทย์อังคาร  ตรีนิติ ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), 

อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ 
108. แพทย์หญิงอัจฉรา  มิตรปราสาท ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
109. แพทย์หญิงอัญชนา  รักษ์คิด ว.ว. (โสต ศอ นาสิก) 
110. แพทย์หญิงอาจารีย์  เส้นทอง  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)  

ว.ว. (มะเร็งนรีเวชวิทยา) 
111. นายแพทย์อิสระ  อริยะชัยพานิชย์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
112. แพทย์หญิงอุบาล ี เทพสาลี ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
113. แพทย์หญิงอุมาพร  นันทธีโร ว.ว. (ศัลยศาสตร์), 

ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
114. นายแพทย์เอกลักษณ์  แสงศิริรักษ์ 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. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
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 ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
12. แพทย์หญิงเคียงขวัญ  อัมไพพันธ์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
13. นายแพทย์จรัญ  ทองทับ ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน), 

ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ว.ว. (อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก) 

14. แพทย์หญิงจ าเรียง  คุ้มจันอัด ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
15. นายแพทย์จิรศักดิ์  ปริวัฒนศักดิ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
16. นายแพทย์จิระพล  ตรีศักดิ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
17. แพทย์หญิงจีรชยา  อังกลมเกลียว ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
18. นายแพทย์ชนดล  ปรีฐนัทธ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
19. นายแพทย์ชัชชัย  ด่านสุนทรวงศ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 
20. นายแพทย์ชัยณรงค์  รัตนพนาวงษ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
21. นายแพทย์ชาญณรงค์  สวนสวรรค์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
22. นายแพทย์ชิษณุพงศ์  ตั้งอดุลย์รัตน์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
23. นายแพทย์เชาวน์วัศ  พิมพ์รัตน์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
24. แพทย์หญิงญาดา  ศิริพันธ์โนน ว.ว. (อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสชั่น) 
25. นายแพทย์ณรงค์ชัย  วงศ์เลิศประยูร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
26. นายแพทย์ณัครวัต  เลาหศิลป์สมจิตร์ ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
27. นายแพทย์ณัฐพงศ์  ผลประดับเพชร ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
28. แพทย์หญิงด ารัสศิริ  ไพอุปรี ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
29. นายแพทย์ทรงศักดิ์  มยุระสาคร ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
30. นายแพทย์ทวีศักดิ์  กาญจนการุณ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
31. นายแพทย์ธนภณ  งามมณี ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
32. นายแพทย์ธนัชพงศ์  เธียรวุฒิวงษ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
33. นายแพทย์ธนิต  ศิริเลขอนันต์ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
34. นายแพทย์ธัชชัย  กมลมุนีโชติ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
35. แพทย์หญิงธัญภา วรสิงห์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
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36. นายแพทย์ธัญญาวุฒิ  เศรณีปราการ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
37. แพทย์หญิงธิติมา  นาแซง ว.ว. (รังสีวิทยา) 
38. แพทย์หญิงธิติมา  ศิริมนทกาน ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
39. นายแพทย์ธีรวุฒิ  รักชอบ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
40. แพทย์หญิงนนทพร วงศ์เทวา ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
41. นายแพทย์นพดล   เอกัคคตาจิต ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
42. นายแพทย์นรินทร์  จินดาเวช ว.ว. (อายุรศาสตร์),  

อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ), 
อ.ว. (เวชบ าบัดวิฤต) 

43. นายแพทย์นวกร  อิงคไพโรจน์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
44. แพทย์หญิงน้ าทิพย์   อารยะสกุลวงศ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 
45. นายแพทย์นิเดช  กฤตสิน ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
46. นายแพทย์นิธิคุณ  บุญอิ้ง ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
47. นายแพทย์นิธิดล  อารยะสกุลวงศ์ ว.ว. (จักษุวิทยา) 

48. นายแพทย์นิธิศ  เทียนเจษฎา ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
49. นายแพทย์บรรลือ  อูรณาการ ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
50. แพทย์หญิงบังอรรัตน์  เธียรญาณี ว.ว. (รังสีวิทยา) 
51. นายแพทย์บุญส่ง  เอี่ยมฤกษ์ศิริ ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
52. แพทย์หญิงเบญญาภา  วิทยาไพโรจน์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
53. แพทย์หญิงปนัดดา  จิตวรรณรัตน์ ว.ว. (รังสีวิทยา) 
54. แพทย์หญิงปภาวดี  โพธิรุกข์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
55. แพทย์หญิงปริญญาพร  บุญประสพ ว.ว. (รังสีวิทยา) 
56. นายแพทย์ปริศักดิ์  ภู่เงิน ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
57. แพทย์หญิงปรียาภัสสร์  ฉัตร์เท่ียง ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
58. แพทย์หญิงปวีณนุช  กาญจนการุณ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
59. แพทย์หญิงปวีณา  เลือดไทย ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
60. นายแพทย์เปรมศักดิ์  ศักรินพาณิชกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
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61. นายแพทย์ปุณณพัฒน์  ดาราสว่าง ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
62. นายแพทย์พยุงศักดิ์  หอมวิเศษวงศา ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
63. แพทย์หญิงพรรณทิพา  สังฆฤทธิ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  

อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน) 
64. แพทย์หญิงพัชรี  ยิ้มรัตนบวร ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
65. แพทย์หญิงพัชชาพร  ศิริมงคลขจร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
66. แพทย์หญิงพัทธวรรณ  วงษ์วิจิตสุข ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
67. นายแพทย์พัษดี   น่าชม ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
68. แพทย์หญิงพรพนิต  ชินพิริยะ ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
69. แพทย์หญิงพรทิพย์  ธีระวิทย์ ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
70. แพทย์หญิงเพชรรัตน์  กิตติวัฒนาสาร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
71. แพทย์หญิงเพียงออ  วัชระกุลดิลก ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
72. แพทย์หญิงแพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์ ว.ว. (อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา) 
73. นายแพทย์เพียรเลิศ  มูลวิริยกิจ ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
74. นายแพทย์ไพฑูรย์  บุญศรีรัมย์ ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
75. นายแพทย์ไพบูลย์  สถาพรธีระ ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
76. นายแพทย์ไพรัช  ไพรลือชา ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
77. นายแพทย์ไพโรจน์  จึงอนุวัตร ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
78. แพทย์หญิงภัคภร   ปรีฐนัทธ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
79. นายแพทย์ภัทรพงษ์  พีรวงศ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),  

อ.ว. (หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด) 
80. แพทย์หญิงภาวินี  วงศ์ประสิทธิ์   ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
81. นายแพทย์ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
82. นายแพทย์รักเกียรติ  ประสงค์ดี ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
83. นายแพทย์รักศักดิ์  อัมไพพันธ์ ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
84. แพทย์หญิงรุ่งนภา  เพ็งประโคน ว.ว. (อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา) 
85. แพทย์หญิงฤดีกร  อื้อเศรษฐศักดิ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 
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36. นายแพทย์ธัญญาวุฒิ  เศรณีปราการ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
37. แพทย์หญิงธิติมา  นาแซง ว.ว. (รังสีวิทยา) 
38. แพทย์หญิงธิติมา  ศิริมนทกาน ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
39. นายแพทย์ธีรวุฒิ  รักชอบ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
40. แพทย์หญิงนนทพร วงศ์เทวา ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
41. นายแพทย์นพดล   เอกัคคตาจิต ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
42. นายแพทย์นรินทร์  จินดาเวช ว.ว. (อายุรศาสตร์),  

อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ), 
อ.ว. (เวชบ าบัดวิฤต) 

43. นายแพทย์นวกร  อิงคไพโรจน์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
44. แพทย์หญิงน้ าทิพย์   อารยะสกุลวงศ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 
45. นายแพทย์นิเดช  กฤตสิน ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
46. นายแพทย์นิธิคุณ  บุญอิ้ง ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
47. นายแพทย์นิธิดล  อารยะสกุลวงศ์ ว.ว. (จักษุวิทยา) 

48. นายแพทย์นิธิศ  เทียนเจษฎา ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
49. นายแพทย์บรรลือ  อูรณาการ ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
50. แพทย์หญิงบังอรรัตน์  เธียรญาณี ว.ว. (รังสีวิทยา) 
51. นายแพทย์บุญส่ง  เอี่ยมฤกษ์ศิริ ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
52. แพทย์หญิงเบญญาภา  วิทยาไพโรจน์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
53. แพทย์หญิงปนัดดา  จิตวรรณรัตน์ ว.ว. (รังสีวิทยา) 
54. แพทย์หญิงปภาวดี  โพธิรุกข์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
55. แพทย์หญิงปริญญาพร  บุญประสพ ว.ว. (รังสีวิทยา) 
56. นายแพทย์ปริศักดิ์  ภู่เงิน ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
57. แพทย์หญิงปรียาภัสสร์  ฉัตร์เท่ียง ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
58. แพทย์หญิงปวีณนุช  กาญจนการุณ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
59. แพทย์หญิงปวีณา  เลือดไทย ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
60. นายแพทย์เปรมศักดิ์  ศักรินพาณิชกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
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61. นายแพทย์ปุณณพัฒน์  ดาราสว่าง ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
62. นายแพทย์พยุงศักดิ์  หอมวิเศษวงศา ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
63. แพทย์หญิงพรรณทิพา  สังฆฤทธิ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  

อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน) 
64. แพทย์หญิงพัชรี  ยิ้มรัตนบวร ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
65. แพทย์หญิงพัชชาพร  ศิริมงคลขจร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
66. แพทย์หญิงพัทธวรรณ  วงษ์วิจิตสุข ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
67. นายแพทย์พัษดี   น่าชม ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
68. แพทย์หญิงพรพนิต  ชินพิริยะ ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
69. แพทย์หญิงพรทิพย์  ธีระวิทย์ ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
70. แพทย์หญิงเพชรรัตน์  กิตติวัฒนาสาร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
71. แพทย์หญิงเพียงออ  วัชระกุลดิลก ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
72. แพทย์หญิงแพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์ ว.ว. (อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา) 
73. นายแพทย์เพียรเลิศ  มูลวิริยกิจ ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
74. นายแพทย์ไพฑูรย์  บุญศรีรัมย์ ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
75. นายแพทย์ไพบูลย์  สถาพรธีระ ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
76. นายแพทย์ไพรัช  ไพรลือชา ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
77. นายแพทย์ไพโรจน์  จึงอนุวัตร ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
78. แพทย์หญิงภัคภร   ปรีฐนัทธ์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
79. นายแพทย์ภัทรพงษ์  พีรวงศ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),  

อ.ว. (หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด) 
80. แพทย์หญิงภาวินี  วงศ์ประสิทธิ์   ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
81. นายแพทย์ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
82. นายแพทย์รักเกียรติ  ประสงค์ดี ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
83. นายแพทย์รักศักดิ์  อัมไพพันธ์ ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
84. แพทย์หญิงรุ่งนภา  เพ็งประโคน ว.ว. (อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา) 
85. แพทย์หญิงฤดีกร  อื้อเศรษฐศักดิ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 
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86. แพทย์หญิงลลิตา  เตียประเสริฐ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
87. แพทย์หญิงลิสา  กองเงิน ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา) 
88. แพทย์หญิงวรรณี  ตันติประสิทธิ์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
89. นายแพทย์วรวุฒิ  โอฬารวณิช ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
90. แพทย์หญิงวลัยพร  พลอยเทศ ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
91. นายแพทย์วัชระ  บุรพลกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
92. แพทย์หญิงวันรวี  พิมพ์รัตน์ ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
93. นายแพทย์วิญญู  ทองทิพยเนตร ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
94. นายแพทย์วิฑูรย์   เรืองสุขศรีวงศ์ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
95. นายแพทย์วิธวินท์  ฝักเจริญผล ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
96. นายแพทย์วิวัฒน์  อิงคไพโรจน์ ว.ว. (ตจวิทยา) 
97. นายแพทย์วิศิษฐ์   โตศิริ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
98. นายแพทย์วีรยุทธ  ศิลากุล ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
99. นายแพทย์วุฒิชัย  บุญไชยะ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
100. นายแพทย์วุฒิชัย  มัดจุปะ ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
101. นายแพทย์วุฒินันท์  พันธะเสน ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
102. แพทย์หญิงศรีสุดา  โอฬารวณิช ว.ว. (จักษุวิทยา-จอประสาทตา) 
103. นายแพทย์ศักดา   รุ่งอร่ามศิลป์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 
104. แพทย์หญิงศิรินภา  บ ารุงนา ว.ว. (รังสีวิทยา) 
105. แพทย์หญิงศิรประภา ตันเตชสาธิต ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
106. แพทย์หญิงสร้อยสุดา  ราชกิจ ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
107. แพทย์หญิงสิริเพ็ญ  อึงพินิจพงษ์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
108. แพทย์หญิงสุจินันท์  ภัทรไพศาลกิจ ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
109. แพทย์หญิงสุทธิวรรณ  ทองยศ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
110. แพทย์หญิงสุนิศา  คงนันทะ ว.ว. (รังสีวิทยา) 
111. แพทย์หญิงสุพิชฌา  ฉันทะกุล ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
112. นายแพทย์สุรศักดิ์   อ่ าแก้ว ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 
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113. แพทย์หญิงสุรางค์  เขียวประเสริฐ ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
114. แพทย์หญิงสุริสา  ศิริวงศ์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 

115. นายแพทย์เสรีย์  อื่นสุวรรณ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
116. แพทย์หญิงแสงดาว  มยุระสาคร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
117. นายแพทย์อดิศักดิ์  กนกศิลป์ ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
118. นายแพทย์อนันต์  มุ่งเจริญสันติกุล ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
119. นายแพทย์อภิชาต  เอกัคคตาจิต ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
120. แพทย์หญิงอรนุช  ก าเนิดทอง ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
121. แพทย์หญิงอรพรรณ  อื่นสุวรรณ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
122. แพทย์หญิงอิสริยา  ภิรมย์รัตน์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
123. นายแพทย์อุดมศักดิ์  วิจิตรเศรษฐกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
124. แพทย์หญิงอุมาพร  สีหะวงษ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
125. แพทย์หญิงเอื้อมพา  กาญจนรังสิชัย ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)  

อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

1. ดร. แพทย์หญิงบรรจง  ครอบครัวบาน ว.ว  (วิสัญญีวิทยา) 
2. แพทย์หญิงกนกวรรณ จันทร์สุรินทร์ ว.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 
3. นายแพทย์กิตติศักดิ์  ชัยชูบุตร ว.ว  (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
4. นายแพทย์ครองชัย  วิบูลย์อุทัย ว.ว  (ศัลยศาสตร์) 
5. แพทย์หญิงจงกล  คลังสมบัติ ว.ว  (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
6. แพทย์หญิงจิตติมา  ปูชิตเสถียร ว.ว  (อายุรศาสตร์ โรคเลือด) 
7. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤติจิระวงศ์ อ.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 
8. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  อุดมทรัพย์ ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
9. แพทย์หญิงจุฑาลักษณ์  เมืองเก่า ว.ว  (วิสัญญีวิทยา) 
10. แพทย์หญิงฉัตรสุดา  นามวิบูลย์ ว.ว  (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
11. แพทย์หญิงชลธิชา  จิตเอื้อโอภาส ว.ว  (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
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86. แพทย์หญิงลลิตา  เตียประเสริฐ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
87. แพทย์หญิงลิสา  กองเงิน ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา) 
88. แพทย์หญิงวรรณี  ตันติประสิทธิ์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
89. นายแพทย์วรวุฒิ  โอฬารวณิช ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
90. แพทย์หญิงวลัยพร  พลอยเทศ ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
91. นายแพทย์วัชระ  บุรพลกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
92. แพทย์หญิงวันรวี  พิมพ์รัตน์ ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
93. นายแพทย์วิญญู  ทองทิพยเนตร ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
94. นายแพทย์วิฑูรย์   เรืองสุขศรีวงศ์ ว.ว. (จักษุวิทยา) 
95. นายแพทย์วิธวินท์  ฝักเจริญผล ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
96. นายแพทย์วิวัฒน์  อิงคไพโรจน์ ว.ว. (ตจวิทยา) 
97. นายแพทย์วิศิษฐ์   โตศิริ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
98. นายแพทย์วีรยุทธ  ศิลากุล ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
99. นายแพทย์วุฒิชัย  บุญไชยะ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
100. นายแพทย์วุฒิชัย  มัดจุปะ ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
101. นายแพทย์วุฒินันท์  พันธะเสน ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
102. แพทย์หญิงศรีสุดา  โอฬารวณิช ว.ว. (จักษุวิทยา-จอประสาทตา) 
103. นายแพทย์ศักดา   รุ่งอร่ามศิลป์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 
104. แพทย์หญิงศิรินภา  บ ารุงนา ว.ว. (รังสีวิทยา) 
105. แพทย์หญิงศิรประภา ตันเตชสาธิต ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
106. แพทย์หญิงสร้อยสุดา  ราชกิจ ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
107. แพทย์หญิงสิริเพ็ญ  อึงพินิจพงษ์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
108. แพทย์หญิงสุจินันท์  ภัทรไพศาลกิจ ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
109. แพทย์หญิงสุทธิวรรณ  ทองยศ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
110. แพทย์หญิงสุนิศา  คงนันทะ ว.ว. (รังสีวิทยา) 
111. แพทย์หญิงสุพิชฌา  ฉันทะกุล ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
112. นายแพทย์สุรศักดิ์   อ่ าแก้ว ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 
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113. แพทย์หญิงสุรางค์  เขียวประเสริฐ ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
114. แพทย์หญิงสุริสา  ศิริวงศ์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 

115. นายแพทย์เสรีย์  อื่นสุวรรณ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
116. แพทย์หญิงแสงดาว  มยุระสาคร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
117. นายแพทย์อดิศักดิ์  กนกศิลป์ ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
118. นายแพทย์อนันต์  มุ่งเจริญสันติกุล ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
119. นายแพทย์อภิชาต  เอกัคคตาจิต ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
120. แพทย์หญิงอรนุช  ก าเนิดทอง ว.ว. (อายุรแพทย์ท่ัวไป) 
121. แพทย์หญิงอรพรรณ  อื่นสุวรรณ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
122. แพทย์หญิงอิสริยา  ภิรมย์รัตน์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
123. นายแพทย์อุดมศักดิ์  วิจิตรเศรษฐกุล ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
124. แพทย์หญิงอุมาพร  สีหะวงษ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
125. แพทย์หญิงเอื้อมพา  กาญจนรังสิชัย ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)  

อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

1. ดร. แพทย์หญิงบรรจง  ครอบครัวบาน ว.ว  (วิสัญญีวิทยา) 
2. แพทย์หญิงกนกวรรณ จันทร์สุรินทร์ ว.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 
3. นายแพทย์กิตติศักดิ์  ชัยชูบุตร ว.ว  (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
4. นายแพทย์ครองชัย  วิบูลย์อุทัย ว.ว  (ศัลยศาสตร์) 
5. แพทย์หญิงจงกล  คลังสมบัติ ว.ว  (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
6. แพทย์หญิงจิตติมา  ปูชิตเสถียร ว.ว  (อายุรศาสตร์ โรคเลือด) 
7. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤติจิระวงศ์ อ.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 
8. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  อุดมทรัพย์ ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
9. แพทย์หญิงจุฑาลักษณ์  เมืองเก่า ว.ว  (วิสัญญีวิทยา) 
10. แพทย์หญิงฉัตรสุดา  นามวิบูลย์ ว.ว  (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
11. แพทย์หญิงชลธิชา  จิตเอื้อโอภาส ว.ว  (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
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12. นายแพทย์ชัยสิทธิ์  มัทวานนท์ ว.ว  (กุมารเวชกรรม) 
13. นายแพทย์ชาญ  กุศลเจริญจริยา ว.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 
14. นายแพทย์ชุมพร ปานเปีย ว.ว  (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
15. นายแพทย์เชฎฐา  ฐานคร ว.ว  (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
16. นายแพทย์ฐานันดร์  ฐานวิเศษ ว.ว  (อายุรศาสตร์) 
17. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  บ ารุงถิ่น ว.ว  (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
18. นายแพทย์ณัฐพงษ์  ก้านคูณ ว.ว  (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) 
19. แพทย์หญิงณัฐวรรณ  สวงโท ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
20. แพทย์หญิงไดอาน่า  ศรีพรกิจขจร ว.ว  (เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน) 
21. นายแพทย์ทวีลักษณ์  ทวีวงศ์ไพจิตร ว.ว  (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) 
22. นายแพทย์ธนิศศักดิ์  ทวีโคตร ว.ว  (อายุรศาสตร์) 
23. แพทย์หญิงนลินพร  ใต้ชัยภูมิ ว.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 
24. แพทย์หญิงเนรัญชนา  สุ่มศรีสุวรรณ ว.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 
25. แพทย์หญิงบุปผารัตน์  อ่อนชมจันทร์ ว.ว  (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
26. นายแพทย์ปกครอง  ลิมป์วรรณธะ ว.ว  (อายุรศาสตร์โรคไต) 
27. นายแพทย์ปกรณ์  เศรษฐกวีพัฒน์ ว.ว  (ศัลยศาสตร์) 
28. แพทย์หญิงประภัสสร  ผลพรไพบูลย์ ว.ว  (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 
29. นายแพทย์ประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ ว.ว  (ศัลยศาสตร์) 
30. แพทย์หญิงปรางทิพย์  คงสตรี ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
31. แพทย์หญิงพนารัตน์  เพียงปราชญ์ ว.ว  (อายุรศาสตร์) 
32. นายแพทย์พยุงศักดิ์  สุจิตวัฒนศักดิ์ อ.ว  (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
33. นายแพทย์พิทักษ์พงศ์  ผลพรไพบูลย์ ว.ว  (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
34. นายแพทย์พีรดนย์  สาเพ่ิมทรัพย์ ว.ว  (ศัลยศาสตร์ยูโรฯ) 
35. นายแพทย์ภูวดล  บุณเขตพิทักษ์ ว.ว  (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
36. แพทย์หญิงมณีรัตน์  ทิวทอง ว.ว  (จักษุวิทยา) 
37. แพทย์หญิงมรกต  ภัทรพงศ์สิทธุ์ ว.ว  (อายุรศาสตร์),  

อ.ว  (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
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38. แพทย์หญิงเรืองศรี  ชัยวิรัตนะ ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
39. แพทย์หญิงวรนันท์  มุกน าพร ว.ว  (วิสัญญีวิทยา) 
40. นายแพทย์วัชร  สุฐิติวนิช ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
41. แพทย์หญิงวิชุนันท์  กันชัย ว.ว  (รังสีวิทยาวินิจฉัย) 
42. แพทย์หญิงวินิตา  กมลเพชร ว.ว  (อายุรศาสตร์) 
43. แพทย์หญิงวินิธา  ลักษณากร ว.ว  (จักษุวิทยา) 
44. แพทย์หญิงวินิธา  รุจิราวรรณ ว.ว  (จักษุวิทยา) 
45. นายแพทย์ศันยวิทย์  พึงประเสริฐ ว.ว  (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
46. นายแพทย์ศุภชัย  ชัยบุตร ว.ว  (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
47. นายแพทย์สกล  ด่านภักดี ว.ว  (จิตเวชศาสตร์) 
48. นายแพทย์สัจจะ  ตติยานุพันธ์วงศ์ ว.ว  (อายุรศาสตร์),  

อ.ว  (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต) 
49. นายแพทย์สาธิต  ก้านทอง ว.ว  (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
50. นายแพทย์สิทธิ  ชัยบุตร ว.ว  (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
51. นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ ว.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา),  

อ.ว  (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
52. แพทย์หญิงสุธาทิพย์  วัฒนะพนาลัย ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
53. นายแพทย์สุรชัย  อาชีวกุลมาศ ว.ว  (ศัลยศาสตร์) 
54. นายแพทย์สุวิทย์  ใหมเจริญ ว.ว  (ประสาทศัลยศาสตร์) 
55. นายแพทย์อนวัช  วรรธนะมณีกุล ว.ว  (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
56. นายแพทย์อภิรักษ์  ชัยวิรัตนะ ว.ว  (จักษุวิทยา) 
57. นายแพทย์อภิรักษ์  ปุสวิโร ว.ว  (อายุรศาสตร์) 
58. นายแพทย์อรรถวุฒิ  เพชรสุริยวงศ์ ว.ว  (อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ) 
59. นายแพทย์อาทิตย์  ประทุมถิ่น ว.ว  (วิสัญญีวิทยา) 
60. แพทย์หญิงอุษณี  เกียรติก้องชูชัย ว.ว  (อายุรศาสตร์) 
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12. นายแพทย์ชัยสิทธิ์  มัทวานนท์ ว.ว  (กุมารเวชกรรม) 
13. นายแพทย์ชาญ  กุศลเจริญจริยา ว.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 
14. นายแพทย์ชุมพร ปานเปีย ว.ว  (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
15. นายแพทย์เชฎฐา  ฐานคร ว.ว  (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
16. นายแพทย์ฐานันดร์  ฐานวิเศษ ว.ว  (อายุรศาสตร์) 
17. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  บ ารุงถิ่น ว.ว  (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
18. นายแพทย์ณัฐพงษ์  ก้านคูณ ว.ว  (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) 
19. แพทย์หญิงณัฐวรรณ  สวงโท ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
20. แพทย์หญิงไดอาน่า  ศรีพรกิจขจร ว.ว  (เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน) 
21. นายแพทย์ทวีลักษณ์  ทวีวงศ์ไพจิตร ว.ว  (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) 
22. นายแพทย์ธนิศศักดิ์  ทวีโคตร ว.ว  (อายุรศาสตร์) 
23. แพทย์หญิงนลินพร  ใต้ชัยภูมิ ว.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 
24. แพทย์หญิงเนรัญชนา  สุ่มศรีสุวรรณ ว.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 
25. แพทย์หญิงบุปผารัตน์  อ่อนชมจันทร์ ว.ว  (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
26. นายแพทย์ปกครอง  ลิมป์วรรณธะ ว.ว  (อายุรศาสตร์โรคไต) 
27. นายแพทย์ปกรณ์  เศรษฐกวีพัฒน์ ว.ว  (ศัลยศาสตร์) 
28. แพทย์หญิงประภัสสร  ผลพรไพบูลย์ ว.ว  (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 
29. นายแพทย์ประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ ว.ว  (ศัลยศาสตร์) 
30. แพทย์หญิงปรางทิพย์  คงสตรี ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
31. แพทย์หญิงพนารัตน์  เพียงปราชญ์ ว.ว  (อายุรศาสตร์) 
32. นายแพทย์พยุงศักดิ์  สุจิตวัฒนศักดิ์ อ.ว  (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
33. นายแพทย์พิทักษ์พงศ์  ผลพรไพบูลย์ ว.ว  (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
34. นายแพทย์พีรดนย์  สาเพ่ิมทรัพย์ ว.ว  (ศัลยศาสตร์ยูโรฯ) 
35. นายแพทย์ภูวดล  บุณเขตพิทักษ์ ว.ว  (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
36. แพทย์หญิงมณีรัตน์  ทิวทอง ว.ว  (จักษุวิทยา) 
37. แพทย์หญิงมรกต  ภัทรพงศ์สิทธุ์ ว.ว  (อายุรศาสตร์),  

อ.ว  (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
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38. แพทย์หญิงเรืองศรี  ชัยวิรัตนะ ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
39. แพทย์หญิงวรนันท์  มุกน าพร ว.ว  (วิสัญญีวิทยา) 
40. นายแพทย์วัชร  สุฐิติวนิช ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
41. แพทย์หญิงวิชุนันท์  กันชัย ว.ว  (รังสีวิทยาวินิจฉัย) 
42. แพทย์หญิงวินิตา  กมลเพชร ว.ว  (อายุรศาสตร์) 
43. แพทย์หญิงวินิธา  ลักษณากร ว.ว  (จักษุวิทยา) 
44. แพทย์หญิงวินิธา  รุจิราวรรณ ว.ว  (จักษุวิทยา) 
45. นายแพทย์ศันยวิทย์  พึงประเสริฐ ว.ว  (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
46. นายแพทย์ศุภชัย  ชัยบุตร ว.ว  (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
47. นายแพทย์สกล  ด่านภักดี ว.ว  (จิตเวชศาสตร์) 
48. นายแพทย์สัจจะ  ตติยานุพันธ์วงศ์ ว.ว  (อายุรศาสตร์),  

อ.ว  (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต) 
49. นายแพทย์สาธิต  ก้านทอง ว.ว  (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
50. นายแพทย์สิทธิ  ชัยบุตร ว.ว  (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
51. นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ ว.ว  (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา),  

อ.ว  (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
52. แพทย์หญิงสุธาทิพย์  วัฒนะพนาลัย ว.ว  (กุมารเวชศาสตร์) 
53. นายแพทย์สุรชัย  อาชีวกุลมาศ ว.ว  (ศัลยศาสตร์) 
54. นายแพทย์สุวิทย์  ใหมเจริญ ว.ว  (ประสาทศัลยศาสตร์) 
55. นายแพทย์อนวัช  วรรธนะมณีกุล ว.ว  (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์ พย.ด. นานาชาติ (การพยาบาล) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย Ph.D. (Nursing) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สิงห์ดง Ph.D. (Nursing) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร  คงก าเนิด ปร.ด. นานาชาติ (การพยาบาล) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์ Ph.D. (Nursing) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา  บุญรอด ค.ด. (วิธีวิทยาวิจัย) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ ค.ด. (อุดมศึกษา) 
8. อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ Ph.D. (Nursing) 
9. อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี Ph.D. (Nursing) 
10. อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 
11. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วาจามั่น ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 
12. อาจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล Ph.D. (in nursing) 
13. อาจารย์ ดร.ศรัญญา  จุฬารี ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน) 
14. อาจารย์ ดร.ศักดา  ข าคม ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์) 
15. อาจารย์กชกร  เพียซ้าย พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
16. อาจารย์จินตนา  ตาปิน พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ) 
17. อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) 
18. อาจารย์ทัดขวัญ  มธุรชน วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
19. อาจารย์บัณฑิตา  นฤมาณเดชะ พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 
20. อาจารย์ภรณี  อนุสนธิ พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) 
21. อาจารย์ภัทรภร  สฤษชสมบัติ พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) 
22. อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
23. อาจารย์รัชดาภรณ์  ใจอ้าย พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) 
24. อาจารย์ลักขณา  ไชยนอก พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 
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27. อาจารย์สมชาย ชัยจันทร์ พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) 
28. อาจารย์สิริกร  ขาวบุญมาศิริ พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) 
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1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงศิริพร  ทิมปาวัฒน์        อ.ท. วิทยาเอ็นโดดอนต ์
              Master of Science (Endodontics) 
              ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาเอ็นโดดอนต)์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน  ส่งไพศาล        อ.ท. ทันตสาธารณสุข 
              Doctor of Odontology (Community Oral Health and Cardiology) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิงพัชรี  กัมพลานนท์       อ.ท. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
4. อาจารย์ ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์  สังหาร         ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
5. อาจารย์ ทันตแพทย์กีรติ  วิริยางกูร          ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
6. อาจารย์ ทันตแพทย์คณุตม์  แก้วสุวรรณะ         ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
7. อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล  ถินสถิตย์          ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
8. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนภัส  พันศร          ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
9. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนยนี  ยศพล          ว.ท. ทันตกรรมท่ัวไป 
10. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปวรวรรณ  ฤทธิพากร         ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
11. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพิ่งเฉลย  ธรรมาณิชานนท์        ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
12. อาจารย์ ทันตแพทย์วัชรพล  ทิศกระโทก         ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
13. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ         อ.ท. ทันตกรรมท่ัวไป 
              ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา) 
14. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรการณ์  สืบสมาน         ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
15. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอินทิวร  ริยะจันทร์         ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
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ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ  เชื้อสุวรรณ  Ph.D. (Environmental Sciences) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา  Ph.D. (Environmental Engineering & Management) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์  โพธิวิชยานนท์  Ph.D. (Biology) 
4. อาจารย์ ดร.ชื่นจิต  ชาญชิตปรีชา   Ph.D. (Environmental Sciences) 
5. อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ   วท.ด. (เคมี) 
6. อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก   Dr.Eng.(Integrated Science & Engineering) 
7. อาจารย์นลิน  สิทธิธูรณ์    วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา  วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์  บัตรสูงเนิน  วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  วัชรวิทูร   วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรัชฎา  มุสิกะพงศ์   วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
5. อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ  เทพพิทักษ์   Ph.D. (Ergonomics) 
6. อาจารย์ ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์   Ph.D. (Occupational Health) 
7. อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์  บุญรักษา   Sc.D. (Occupational and Environmental Hygiene) 
8. อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล   Ph.D. (Public Health) 
9. อาจารย์สุมาลี  เบือนสันเทียะ   วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) 
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คณะท างานจัดท าคู่มือหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ ประธานคณะท างาน 
 (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)   
2. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
 (นางกานดา  ค ามาก) 
3. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
 (นางทิติยา  ศรีอินทร์) 
4. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
 (นางสาววรางค์  วีระนาคินทร์) 
5. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 (นางชดช้อย  รวยสูงเนิน) 
6. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์  
 (นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์) 
7. ผู้แทนส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
 (นางฉวีวรรณ  เศียรอุ่น) 
8. ผู้แทนส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 (นางสาวกัณฐมณี  มณีประภา) 
9. ผู้แทนส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 (นางปุณยนุช  ดาวเท่ียง) 
10. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 
 (นางสาวอภิญญา  ลิ้มสุวัฒน์) 
11. หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  

 (นางบุษบา  ชัยมงคล) 
12.  นางวาสนา  ภัสสรโยธิน  (เจ้าหน้าท่ีส่วนส่งเสริมวิชาการ)   คณะท างานและเลขานุการ 
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ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ  เชื้อสุวรรณ  Ph.D. (Environmental Sciences) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา  Ph.D. (Environmental Engineering & Management) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์  โพธิวิชยานนท์  Ph.D. (Biology) 
4. อาจารย์ ดร.ชื่นจิต  ชาญชิตปรีชา   Ph.D. (Environmental Sciences) 
5. อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ   วท.ด. (เคมี) 
6. อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก   Dr.Eng.(Integrated Science & Engineering) 
7. อาจารย์นลิน  สิทธิธูรณ์    วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
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