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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม
และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย
อีกหลายแห่ง	 ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่	 650	ไร่พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่
ประมาณ	273	ไร่และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	
	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานในระบบราชการระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะรวม	9	หน่วยงาน	 ได้แก	่
คณะศึกษาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะเทคโนโลยี	ส�านักคอมพิวเตอร์	ส�านักวิทยบริการ	
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	และส�านักงานอธิการบดี
	 ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเท่ารวม	18	หน่วยงาน	ได้แก่	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะการบัญชี
และการจัดการ	คณะเภสัชศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	บัณฑิตวิทยาลัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	คณะแพทยศาสตร์	
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	
ส�านักศึกษาทั่วไป	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์
	 นอกจากการให้บริการการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้	โดยมโีครงการจดัการศกึษานอกทีต่ัง้/ศนูย์บรกิารวชิาการจงัหวดัต่าง	ๆ 	ดงันี้
 1.	 จังหวัดอุดรธานี	สถาบันพลศึกษา	 เลขที่	 380	หมู่	 5	ถนนอุดรธานี	 -	หนองบัวล�าภู	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี	โทรศัพท์	0-4222-3593	ภายใน	7000
	 2.	 จังหวัดอุบลราชธานี	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	ถนนพรหมเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีสนับสนุนการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น

จ�านวนมาก	ได้แก่
	 1.	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีสาน
ทุกสาขาเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า	 ส่งเสริม	 เผยแพร่	 อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน	 และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ที่ตั้ง	: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4372-1686

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 2.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้และสัตว์ที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนภาคอีสานและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ	 (เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ)
 ที่ตั้ง	: สถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	อาคารวจิยัและปฏบิตักิาร	ชัน้	2	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4407	ต่อ	1741-1746
	 3.	 ส�านักคอมพิวเตอร์	 เป็นหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ	ควบคุมและให้บริการระบบการเรียนการสอนและระบบโทรศัพท์บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนและ
การวิจัย	 จัดฝึกอบรมวิชาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน	 ตลอดจนซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
 ที่ตั้ง	:	ส�านักคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	B	ชั้น	3	-	4	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์/Fax	0-4375-4350
	 4.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย	โดยจัดหา	จัดเก็บ	สั่งสม	
อนุรักษ์	 และให้บริการสารสนเทศ	 และองค์ความรู้ทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า
และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา	 	 ”แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เสริมความรู้	 ความคิดภูมิปัญญา„	
โดยปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิตอล	(Digital	Library)
 ที่ตั้ง	:	 1.	 ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	และ	B	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4322-40	ต่อ	2491,	2493	Fax.	0-4375-4358
	 	 	 2.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	หน่วยบริการศรสีวัสดิ	์ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4322	ต่อ	6072
	 5.	 บณัฑติวทิยาลยั	เป็นหน่วยงานระดบัคณะ	บรหิารจดัการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	เป็นศูนย์กลางในการประสาน
และก�ากบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวิทยาลยั	ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษา	และการวจิยัในระดบับณัฑิตศกึษา
 ที่ตั้ง	:	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารราชนครินทร์	 (RN)	 ช้ัน	 2	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333-40	หรือ	0-4375-4412	ต่อ	2012,	2013,	2014,	2015
 6.	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล	กระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบจ�านวน
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอก	สาขาบรรพชีวินวิทยา)
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	 ชั้น	 2	 อาคารปฏิบัติการและวิจัย	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	1737,	1739	หรือ	0-4375-4373
	 7.	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	 เป็นแหล่งจัดหา	 รวบรวมและให้บริการสารสนเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุก	ๆ	ด้าน	อาทิ	ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ความเป็นอยู่และประเพณีการศึกษา	ความเชื่อ	วรรณกรรม	
ภาษาศิลปะ	การละเล่นพื้นบ้าน	การพัฒนาชนบท	และการเมืองการปกครอง	เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคอีสาน
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2433,	2400
	 8.	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพ	 และ
พัฒนาการเลี้ยงไหมให้แพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150		โทรศัพท์	0-4375-4416,	0-4375-4333	ต่อ	3046
	 9.	 ส�านกับรกิารวชิาการ	เป็นหน่วยงานประสานงานให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ	เทคนคิและวชิาชพี	จดับรกิารเป็นทีป่รกึษา
ด้านวชิาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	ประสานงานการจดัฝึกอบรม	สมัมนา	อภปิราย	และ
บรรยายกระจายการให้บริการความรู้และวิชาการสู่สังคมในทุกระดับ	ทั้งในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ



3

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ที่ตั้ง	:	 ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2661	หรือ	0-4375-4410,	0-4375-4441,	0-4375-4442
	 10.	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน	การวิจัย	 และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์
เพื่อให้บริการส�าหรับนิสิต	อาจารย์	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ที่ตั้ง	:	ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4375-4437,	0-4370-6081
	 	 :	ส�านักงาน	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333-40	ต่อ	1215	หรือ	0-4375-4233
	 11.	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	 สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	
เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะธุรกิจใหม่	และให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แก่นิสิต	
บัณฑิต	อาจารย์	ผู้ว่างงานผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	ธุรกิจชุมชน	และ
ศิลปิน	 โดยใช้ศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เคร่ืองมืออุปกรณ์	 และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับเครื่อข่ายทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
	 12.	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานรวบรวม	ศึกษา	ค้นคว้า	 เผยแพร่และบริการความรู้	 ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย	 เร่ืองราวของชุมชนและท้องถ่ิน	 โดยอิงอยู่บนฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ด้วยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องราวเน้ือหามากกว่าวัตถุสิ่งของ	 รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางส่ือต่าง	ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	หนังสือ	
เอกสาร	แผ่นพับ	และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง	ๆ
 ที่ตั้ง	: พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียงอ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	 โทรศัพท	์
0-4375-4333-40	ต่อ	1384,	0-4375-4380
	 13.	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	เป็นสถานศกึษาเพือ่วจิยัและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	
เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
 ที่ตั้ง	:	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(เขตพืน้ทีข่ามเรียง)	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	3301	หรือ	0-4375-4636
	 14.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม
	 ที่ตั้ง	 :	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 44000	
โทรศัพท์	0-4374-2830
	 15.	 ศนูย์สร้างเสรมิสขุภาพ	อยูภ่ายใต้คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิาร	สร้างเสรมิสขุภาพในรปูแบบ
ต่าง	ๆ 	เช่น	การนวดแผนโบราณ	โยคะ	อบไอน�า้สมนุไพร	อ่างน�า้วน	การเต้นแอโรบคิ	ออกก�าลงักายด้วยอุปกรณ์	ร้องเพลงคาราโอเกะ	
ให้ค�าปรึกษาคลายเครียด	เป็นต้น	โดยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป
	 16.	 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 อยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	ฝึกปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก	และเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 ที่ตั้ง	:	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2302,	2348
	 17.	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษา
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	ฟื้นฟูสภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพแก่ประชาชน	โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นเลิศในการบริการ
ด้านเวชศาสตร์และครอบครวัแบบบรูณาการ	ปัจจบุนัเปิดให้บรกิารตรวจรักษาโรคทัว่ไปและคลนิกิเฉพาะทางด้วยแพทย์และบคุลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
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 ที่ตั้ง	:	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2992
	 18.	 ศูนย์บริการทางการแพทย์	 เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 การตรวจสุขภาพต่าง	 ๆ	
โดยมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์	 ประกอบด้วยแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักการแพทย์แผนไทย	
และนักเวชระเบียนอยู่ประจ�าศูนย์เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั่วไป
 ที่ตั้ง	:	ศนูย์บรกิารทางการแพทย์	มหาวทิยาลยัมหาสารคามต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวิชัย	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2035
	 19.	 ศนูย์บริการแพทย์แผนไทยประยกุต์	อยูภ่ายใต้คณะแพทยศาสตร์	เป็นศนูย์ทีใ่ห้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์	และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต
 ที่ตั้ง	:	 อาคารคณะแพทยศาสตร์	 ชั้น	 1	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	 โทรศัพท์	 0-4372-2144	
ต่อ	6349,	6345
	 20.	 สภาคณาจารย์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนคณาจารย์ในการให้ค�าปรกึษาและแนะน�าใน
กิจการทั่วไปเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	ส่งเสริม	สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาด้านวิชาการ	จริยธรรม	และวินัย	ตลอดจนการจัด
สวัสดิการในด้านต่าง	ๆ
	 21.	 ร้านยามหาวิทยาลัย	เป็นแหล่งให้บริการชุมชนในด้านสุขภาพ	โดยบริการด้านยา	เครื่องมือแพทย์	และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	และให้ความรู้ในเรื่องยาและสุขภาพ	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ที่ตั้ง	:	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	1	ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
มหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2502
	 	 :	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	2	อาคารบริการกลางพลาซ่า	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4584
	 22.	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานจ�าหน่ายแบบเรียน	 เคร่ืองเขียน	 หนังสือ	 ต�ารา	
อุปกรณ์การศึกษา	วัสดุส�านักงาน	เครื่องแบบนิสิต	ชุดกีฬา	ของที่ระลึกและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ
ศูนย์ถ่ายเอกสาร	สิ่งพิมพ์	เข้าปก	เย็บเล่ม	และศูนย์ไปรษณีย์ภัณฑ์
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารศูนย์หนังสือ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4319,	0-4375-4174
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา	2	อาคารราชนครินทร์	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	3	อาคาร	บริการนิสิต	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 23.	 ศูนย์พัฒนาภาษา	 (LDC-Language	 Development	 Centre)	 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 ที่ตั้ง	: ศูนย์พัฒนาภาษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ชั้น	1	อาคารราชนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2061,	2709	หรือ	0-4375-4371
	 24.	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นโครงการบริการทางวิชาการ	 ด้านการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหาสาระของเอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไว้อย่างเป็นระบบด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่	เพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้าวิจัย
 ที่ตั้ง	:	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน	ชั้น	3	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4372-1686	ภายใน	6119,	6121,	6120
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	 25.	 สถานปฏบิตักิารผลติน�า้ดืม่ยนูเิพียว	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารน�า้ด่ืม	ซึง่ผ่านการผลติด้วยกระบวนการทีม่คีณุภาพ
โดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
 ที่ตั้ง	: สถานปฏิบัติการผลิตน�้าดื่มยูนิเพียว	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2685	หรือ	0-4375-4175
	 26.	 งานบริหารพื้นที่	 สังกัดกองคลังและพัสดุ	 เป็นงานสนับสนุนและประสานการด�าเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ	
และโครงการต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบดูแลการใช้พื้นที่อาคารและพื้นที่อื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์
 ทีี่ตั้ง	: งานบริหารพื้นที่	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารบรมราชกุมารี	ชั้น	3	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4238	ต่อ	1243
	 27.	 ส�านกักจิการหอพกั	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารและอ�านวยความสะดวกเกีย่วกับทีพ่กัอาศยัส�าหรับอาจารย์	ข้าราชการ	
พนักงาน	และบุคลากร	รวมทั้งการจัดอ�านวยความสะดวกหอพักส�าหรับนิสิต
 ที่ตั้ง	:	งานกิจการหอพัก	เขตพื้นที่ในเมือง
	 	 :	งานกิจการหอพัก	เขตพืน้ทีข่ามเรยีง	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จงัหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4371-2146,	0-4372-3029
	 28.	 ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	เป็นแหล่งรวบรวมจารกึอสีานและเอกสารโบราณต่าง	ๆ 	เพือ่การศกึษา	ค้นคว้า	
วิจัย	และอนุรักษ์ไว้เพื่อมรดกของท้องถิ่น
 ที่ตั้ง	: ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	ชัน้	2	สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบล
ตลาดอ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4372-1686
	 29.	 ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	 เป็นหน่วยงานสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 เพื่อประสานงานและ
เป็นแกนกลางในการเสริมสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
 ที่ตั้ง	 :	ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4317,	0-4375-4429	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	3744,	3743,	3740
	 30.	 สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 MSU	 Radio	 อยู่ภายใต้กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ	เป็นกลุม่งานทีใ่ห้บรกิารความรู	้ความบนัเทงิ	เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและบรกิารวชิาการ
แก่ชมุชน	โดยส่งกระจายเสยีงในระบบ	F.M.	ความถ่ี	102.25	MHz.	(พืน้ทีท่ี่สามารถรบัฟังได้ม	ี7	จงัหวดั	ได้แก่	มหาสารคาม	ร้อยเอด็	
กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ยโสธร	มุกดาหาร	สกลนคร)	สามารถรับฟังผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่	www.msuradio.net
 ที่ตั้ง	: สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารบรมราชกุมารี	ชั้นล่าง	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4555	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	1377
	 31.	 งานบริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า	และ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็น	ประสบการณ์	และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย
ให้เจริญก้าวหน้า
 ที่ตั้ง	 :	 งานบริการศิษย์เก่า	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์	 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	0-4375-4315,	หรอื	0-4375-4333	
ต่อ	1722
	 32.	 ศนูย์ทีป่รกึษาการประกอบการและการจดัการธรุกจิ	(Center	for	Entrepreneurship	and	Business	Management)	

อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้ค�าปรึกษาการจัดตั้งและการประกอบการ	รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจ
ขนาดเล็ก	ขนาดย่อมและขนาดกลาง	การจัดองค์กร	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และการวิจัยตลาด
	 33.	 ศูนย์พัฒนาการบัญชี	 (Center	 for	 Accounting	 Development)	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	
มีภาระหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี	
การวางระบบบัญชี	และการภาษี
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	 34.	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Center	for	Human	Resource	Development)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและ
การจัดการมีภาระหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะของนิสิต	 คณะการบัญชีและการจัดการ	 รวมถึง
การพฒันาและฝึกอบรมคณาจารย์เก่ียวกับประสทิธิภาพการเรยีนการสอน	การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัความเชีย่วชาญ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	 35.	 ศูนย์วิจัยธุรกิจ	(Center	for	Business	Research)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะการบัญชีและการจัดการ	การขอต�าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์และท�าการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคณะในด้านต่าง	ๆ
	 36.	 ศนูย์วิจยัธรุกจิระหว่างประเทศ	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีใ่นการศกึษาและจดัท�าข้อมลู
เกี่ยวกับการลงทุนการค้า	และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะประเทศลาว	เวียดนาม	เขมร	มาเลเซีย	จีน	และพม่า
	 37.	 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 ที่ตั้ง	 :	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	269	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	6333	หรือ	0-4371-12991
	 38.	 ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ	 SMEs	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการประกอบการ	 การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมและขนาดกลาง	 การจัดองค์กร	
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยธุรกิจและตลาด	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
	 39.	 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
การบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การจัดท�าบัญชี	 การวางระบบบัญชีและการภาษีอากร	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่
บคุคลทัว่ไป	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในประเดน็และหวัข้อทางด้านการบญัชีและภาษีอากรและการให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบญัชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 40.	 ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้แก่	การบริหารระบบคอมพิวเตอร์	การเรียนรู้และการประยุกต์
ใช้ซอฟแวร์ธุรกิจ	 และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลท่ัวไปและ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์	และการใช้ซอฟแวร์ทางด้านธุรกิจ
	 41.	 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม	
และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร	 การก�าหนดแนวทางและการส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายธุรกิจการเกษตร	 การวิจัยธุรกิจ
การเกษตร	 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร	 การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร	
การตลาดระหว่างประเทศ	และการตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร
	 42.	 ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
วจัิยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางธรุกจิ	ให้กบัประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศเพือ่นบ้านทีม่เีขตชายแดน
ติดต่อกันกับประเทศไทย	ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในประเด็นทางการค้า	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูล
เพือ่การค้า	การวจิยั	การลงทนุการท่องเทีย่ว	และการศกึษา	รวมถงึการส่งเสรมิความร่วมมือและความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
	 43.	 ศนูย์ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีเ่กีย่วกบัการให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ภาครัฐและเอกชนในการบริการวิชาการการวิจัย	การจัดกิจกรรมอบรม	สัมมนาทาง
วิชาการหรือการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ปรัชญา

	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�		ปณฺฑิโต		ชีเว)

พันธกิจ

	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

	 	 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน		 

	 	 การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

วิสัยทัศน์ 

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

ค�าอธิบายวิสัยทัศน์		:	

 เป็นเลิศทางวิชาการ	 	 หมายถึง	 	 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถผลิตบัณฑิต	มีความรู้คู่คุณธรรม	

มีความสามารถ	ทักษะทางวิชาการ	ทักษะทางวิชาชีพ	และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 บรูณาการความรูจ้ากท้องถิน่สูส่ากล	หมายถงึ	การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิน่	และองค์ความรูว้ชิาการทีย่กระดบั

มาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ค่านิยมองค์กร

 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 ส�านึกรับผิดชอบต่อองค์กร

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

ปรัชญา		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ 

	 ยุทธศาสตร์ที	่1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่	7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม



9

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ตราสัญลักษณ์	 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	ตราโรจนากรซ่ึงมีความหมายว่า	 สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง  

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว	มีความหมายว่าผู้มีปัญญา	พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

 ใบเสมา			 	 หมายถึง		ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและ 

	 	 	 ความดีงาม

 สุริยรังสี			 	 หมายถึง		ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด			 	 หมายถึง		ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

	 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง		อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

สีประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง”	 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

	 “สีเทา”		 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

	 “สีเหลืองเทา”		 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	ต้นราชพฤกษ์	(ต้นคูน)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์	สี	ต้นไม้	และพระพุทธรูป
ประจ�ามหาวิทยาลัย
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คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน	จ�านวน	23	แห่ง	ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 1.	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 2.	 คณะศึกษาศาสตร์

	 3.	 คณะการบัญชีและการจัดการ

	 4.	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 5.	 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 6.	 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

	 7.	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

	 8.	 คณะนิติศาสตร์

	 9.	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 10.	 คณะวิทยาศาสตร์

	 11.	 คณะเทคโนโลยี

	 12.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 13.	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

	 14.	 คณะวิทยาการสารสนเทศ

	 15.	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

	 16.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 17.	 คณะแพทยศาสตร์

	 18.	 คณะเภสัชศาสตร์

	 19.	 คณะพยาบาลศาสตร์

	 20.	 คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 21.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 22.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

	 23.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร  
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Manufacturing	Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 	:	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมการผลิต)

	 		 (ชื่อย่อ)	 	:	 วศ.บ.	(วิศวกรรมการผลิต)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 	:	 Bachelor	of	Engineering	(Manufacturing	Engineering)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Eng.	(Manufacturing	Engineering)

หลักสูตร  
	 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า	143	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมปกติ  โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   107 หน่วยกิต  107 หน่วยกิต

	 	 2.1		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน		 	 46	 หน่วยกิต	 46	 หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1		กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 21	 หน่วยกิต	 21	 หน่วยกิต

	 	 	 2.1.2		กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม	 	 25	 หน่วยกิต	 25	 หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้าน		 	 61	 หน่วยกิต	 61	 หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1		กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม	 	 52	 หน่วยกิต	 52	 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.2		กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม	 	 3	 หน่วยกิต	 -

		 	 	 2.2.3		กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์	 	 6	 หน่วยกิต	 9	 หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

    รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  143 หน่วยกิต 143 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ 

สหกิจศึกษา	 ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 นิสิตระบบพิเศษ	 

(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาไม่เกิน	30	หน่วยกิต	

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ 

สหกิจศึกษา	 ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 107	 หน่วยกิต	 นิสิตระบบพิเศษ	 

(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้ได้

  2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน ก�าหนดให้เรียน 46 หน่วยกิต

    2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน  21 หน่วยกิต

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 	 	 Physics	1

	 0204	102	 ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 	 	 Physics	2

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)

	 	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)

	 	 	 Physics	Laboratory	2

	 0300	130	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	 3(3-0-6)

	 	 	 Engineering	Mathematics	1	

	 0300	131	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม		 3(3-0-6)

	 	 	 Engineering	Mathematics	2

	 0300	230	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	 3(3-0-6)

	 	 	 Engineering	Mathematics	3

    2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

     ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน  25 หน่วยกิต 

	 0300	110	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์		 3(2-2-5)

	 	 	 Computer	Programming	

	 0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	 1(0-3-0)

		 	 	 Engineering	Workshop	Practicum

	 0300	140	 สถิตยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 		 	 Statics	

	 0300	120	 การเขียนแบบกราฟฟิก	 3(2-2-5)

	 	 	 Graphic	Drawing

	 0300	101	 วัสดุวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 	 Engineering	Materials

	 0302	220	 สถิติวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 	 Engineering	Statistics

	 0302	311	 กระบวนการผลิต	 3(2-3-4)

	 	 	 Manufacturing	Processes

	 0303	282		 อุณหพลศาสตร์	1	 3(3-0-6)

	 	 	 Thermodynamics	1

	 0307	308	 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 	 Foundation	of	Electrical	Engineering

  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

  ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

  ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  

61 หน่วยกิต

  2.2.1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

    ส�าหรับโปรแกรมปกต ิ  

	 	 	 ก�าหนดให้เรียน	 52	หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

   ก�าหนดให้เรียน	 52	หน่วยกิต

	 0300	102	 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 		 	 Engineering	Materials	Laboratory

	 0300	363	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 	 Engineering	Economics

	 0302	210	 วิศวกรรมเครื่องมือ	 3(2-3-4)

	 	 		 Tool	Engineering

	 0302	221	 วัสดุในกรรมวิธีการผลิต	 3(3-0-6)

	 	 	 Materials	in	Manufacturing

	 0302	310		 เครื่องมือกล	 3(2-3-4)

		 	 	 Machine	Tool	

	 0302	313	 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์

	 	 	 ช่วยในการออกแบบ	 3(2-3-4)

		 		 	 Mechanical	Drawing	and	Computer	

	 	 	 Aided	Design

	 0302	320		 การควบคุมคุณภาพ	 3(3-0-6)

	 		 	 Quality	Control	

	 0302	321	 การวางแผนและควบคุมการผลิต	 3(3-0-6)

	 	 	 Production	Planning	and	Control	

	 0302	322	 กระบวนการขึ้นรูป	 3(2-2-5)

 		 	 Forming	Processes

	 0302	323	 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต	 1(0-3-0)	

	 	 		 Manufacturing	Engineering	Laboratory	 	

	 0302	410		 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต	 3(2-3-4)

	 	 	 Computer	Aided	Manufacturing	
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	 0302	416		 การออกแบบแม่พิมพ์	 3(2-3-4)

	 	 		 Mold	Design	

	 0302	420	 การศึกษาการท�างานในอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 	 Industrial	Work	Study

	 0302	421		 การวิจัยการด�าเนินงานส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)

	 		 	 Operations	Research	for	Engineers

	 0302	422	 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 	 Industrial	Plant	Design	

	 0302	426	 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม		 3(3-0-6)

	 	 	 Industrial	Safety	Engineering

	 0303	281		 พลศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 		 Dynamics

	 0303	391	 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1	 1(0-3-0)

	 	 	 	Mechanical	Engineering	Laboratory	1	

	 0306	426	 ระบบควบคุมและอัตโนมัติ	 3(3-0-6)

	 		 	 Automation	and	Control	Systems		 	

	 0307	309		 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 		 	 Foundation	of	Electrical	Engineering	Laboratory 

 

  2.2.2)  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ 

   ให้เลือกเรียน	 ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	

	 0302	413	 วิศวกรรมการซ่อมบ�ารุง	 3(3-0-6)

	 	 	 Maintenance	Engineering

	 0302	415	 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องมือ	 3(3-0-6)

	 	 	 และหัวจับ	 	

	 	 	 Computer	Aided	Tool	and	Fixture	Design

	 0302	418		 วิธีการวิเคราะห์ส�าหรับการออกแบบ	 3(3-0-6)

	 	 	 และการผลิต	 	

	 	 	 Analytical	Methods	for	Design	and	Manufacturing	

	 0302	419	 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต	 3(3-0-6)

	 	 	 และการประกอบ

	 		 	 Product	Design	for	Manufacturing	and	Assembly

	 0302	423	 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	 3(3-0-6)

	 	 	 Logistics	and	Supply	Chain	Management

	 0302	424	 ระบบการจัดการคุณภาพ	 3(3-0-6)

	 	 	 Quality	Management	Systems	

	 0302	425	 การจัดการคุณภาพเชิงรวม	 3(3-0-6)

	 	 	 Total	Quality	Management	 	

	 0302	427	 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ	 3(3-0-6)

	 	 	 ทางอุตสาหกรรม

		 	 	 Industrial	Cost	Analysis	and	Budgeting

	 0302	429	 การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 	 Industrial	Measurement	and	Instruments

	 0302	431		 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ	 3(2-3-4)

		 	 	 Welding	Technology

	 0302	432		 วิศวกรรมการหล่อโลหะ	 3(2-3-4)

	 	 	 Foundry	Engineering

	 0302	433		 กระบวนการผลิตและระบบคุณภาพ	 3(3-0-6)

	 	 	 Manufacturing	Processes	and	Quality	System

	 0302	434 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์		 3(2-3-4)

	 	 	 Polymer	Processing

	 0302	435	 กระบวนการฉีดพลาสติก		 3(2-3-4)	

	 	 	 Injection	Molding	Process

	 0302	436	 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโครงสร้างผ้า	 3(3-0-6)

	 	 	 Computer	Aided	Fabrics	Structures	Design

	 0302	437	 เหล็กหล่อทนการสึกหรอแบบขัดสีหลักมูล	 	3(3-0-6)

	 	 	 Fundamental	of	Abrasive	Wear	Resistant	Cast	Iron

	 0302	438	 การขนส่งและการกระจายสินค้า	 3(3-0-6)	

	 	 	 Transportation	and	Distribution	

	 0302	439	 การออกแบบระบบการจัดการวัสดุ	 3(3-0-6)	

	 	 	 Material	Handling	System	Design	

	 0302	442	 การออกแบบการทดลอง	 3(3-0-6)

	 	 	 Design	of	Experiments

	 0302	443		 การวิเคราะห์พอลิเมอร์	 3(3-0-6)

	 	 		 Polymer	Characterization

	 0303	341		 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน	 3(3-0-6)

		 	 	 Energy	Conservation	and	Management

	 0303	445		 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	 3(3-0-6)

		 	 	 Bio-fuel	Production	Technologies

  2.2.3) กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ  6 หน่วยกิต 

	 	 	 จากรายวิชาต่อไปนี้

	 0302	399		 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต	 3(240	ชั่วโมง)

	 		 	 Manufacturing	Engineering	Training	

หมายเหตุ	นิสิตระบบปกติต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง	ผลการศึกษา

เป็น	S	หรือ	U	แบบนับหน่วยนิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	สามารถเทียบ

โอนได้

	 0302	498	 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต	1	 1(0-3-0)	

		 	 	 Manufacturing	Engineering	Project	1	

	 0302	499	 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต	2	 2(0-6-0)	

	 	 	 Manufacturing	Engineering	Project	2

	 0300	390		 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(1-4-4)

		 	 	 Cooperative	Education	Preparation	

หมายเหตุ ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U
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	 0300	391	 สหกิจศึกษา	 6(0-40-0)	

	 	 	 Cooperative	Education

หมายเหตุ ผลการศึกษาเป็นเกรด

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่าน	วิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	
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แผนการศึกษา 

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ระบบปกติและพิเศษ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1	

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

0022	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มภาษาไทย

General	Education	Elective	

2

0023	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

General	Education	Elective

2

0025	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

General	Education	Elective

2

รวม 20 
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2	

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

0021	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มภาษาอังกฤษ

General	Education	Elective

2

0022	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มภาษาไทย

General	Education	Elective

2

0025	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

General	Education	Elective

2

รวม 19 
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0302	220 สถิติวิศวกรรม

Engineering	Statistics	

3(3-0-6)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0303	281 พลศาสตร์	

Dynamics	

3(3-0-6)

0021	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มภาษาอังกฤษ

General	Education	Elective

2

0023	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

General	Education	Elective

2

0024	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

General	Education	Elective

2

รวม 21 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2)

0300	102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials	Laboratory

1(0-3-0)

0300	363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Engineering	Economics

3(3-0-6)

0302	221 วัสดุในกรรมวิธีการผลิต

Materials	in	Manufacturing

3(3-0-6)

0302	210 วิศวกรรมเครื่องมือ

Tool	Engineering

3(2-3-4)

0303	282 อุณหพลศาสตร์	1

Thermodynamics	1

3(3-0-6)

0023	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

General	Education	Elective

2

0024	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

General	Education	Elective

2

0021	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มภาษาอังกฤษ

General	Education	Elective

2

รวม 21 
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	310 เครื่องมือกล

Machine	Tool

3(2-3-4)

0302	311 กระบวนการผลิต	

Manufacturing	Processes

3(2-3-4)

0302	420 การศึกษาการท�างานในอุตสาหกรรม

Industrial	Work	Study

3(3-0-6)

0302	426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

Industrial	Safety	Enginecring

3(3-0-6)

0303	391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1	

Mechanical	Engineering	Laboratory	1	

1(0-3-0)

0306	426 ระบบควบคุมและอัตโนมัติ	 	

Automation	and	Control	Systems

3(3-0-6)

0307	308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering

3(3-0-6)

0307	309 ปฏิบัติพื้นฐานการวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

รวม 20 

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	322 กระบวนการขึ้นรูป

Forming	Processes

3(2-2-5)

0302	313 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	 	 	

Mechanical	Drawing	and	Computer	Aided	Design

3(2-3-4)

0302	320 การควบคุมคุณภาพ

Quality	Control

3(3-0-6)

0302	422 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม

Industrial	Plant	Design

3(3-0-6)

0302	321 การวางแผนและควบคุมการผลิต		

Production	Planning	and	control

3(3-0-6)

0302	323 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต	

Manufacturing	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

xxxx	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	

General	Education	Elective

2

รวม 18 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต

Manufacturing	Engineering	Training

3(240	ชั่วโมง)

รวม 3 

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา

Cooperative	Education	Preparation	

3(1-4-4)

รวม 3 
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ปีที่ 4 ภาคต้น

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

Computer	Aided	Manufacturing	

3(2-3-4)

0302	421 การวิจัยการด�าเนินงานส�าหรับวิศวกร

Operations	Research	for	Engineers

3(3-0-6)

0302	416 การออกแบบแม่พิมพ์

Mold	Design

3(2-3-4)

0302	498 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต	1

Manufacturing	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

4

รวม 14

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
Computer	Aided	Manufacturing	

3(2-3-4)

0302	421 การวิจัยการด�าเนินงานส�าหรับวิศวกร
Operations	Research	for	Engineers

3(3-0-6)

0302	416 การออกแบบแม่พิมพ์

Mold	Design

3(2-3-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

6

รวม  15



21

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 4 ภาคปลาย

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	499 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต	2

Manufacturing	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

0302	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

2

รวม 7 

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	391 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

6(0-40-0)

รวม 6 

 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1	

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

รวม 19 
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2)

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2	

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials	Laboratory

1(0-3-0)

0303	282 อุณหพลศาสตร์	1

Thermodynamics	1

3(3-0-6)

รวม 19 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

6

รวม 9 
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	220 สถิติวิศวกรรม

Engineering	Statistics

3(3-0-6)

0302	310 เครื่องมือกล

Machine	Tool

3(2-3-4)

0302	311 กระบวนการผลิต	

Manufacturing	Process	

3(2-3-4)

0303	281 พลศาสตร์	

Dynamics	

3(3-0-6)

0302	420 การศึกษาการท�างานในอุตสาหกรรม

Industrial	Work	Study

3(3-0-6)

0307	308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	

Foundation	of	Electrical	Engineering

3(3-0-6)

0307	309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0303	391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1

Mechanical	Engineering	Laboratory	1

1(0-3-0)

รวม 20

 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	210 วิศวกรรมเครื่องมือ

Tool	Engineering

3(2-3-4)

0302	322 กระบวนการขึ้นรูป	

Forming	Processes	

3(2-2-5)

0302	313 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	Mechanical	Drawing	and	

Computer	Aided	Design

3(2-3-4)

0302	320 การควบคุมคุณภาพ

Quality	Control

3(3-0-6)

0302	221 วัสดุในกรรมวิธีการผลิต

Materials	in	manufacturing

3(3-0-6)

0302	321 การวางแผนและควบคุมการผลิต		

Production	Planning	and	Control

3(3-0-6)

0302	323 ปฏิบัติการทางวิศวกกรมการผลิต	

Manufacturing	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

รวม  19 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0021	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มภาษาอังกฤษ

General	Education	Elective

2

0025	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

General	Education	Elective

2

รวม 4 

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

Industrial	Safely	Engineering

3(3-0-6)

0302	410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

Computer	Aided	Manufacturing	

3(2-3-4)

0302	421 การวิจัยการด�าเนินงานส�าหรับวิศวกร

Operations	Research	for	Engineers

3(3-0-6)

0302	416 การออกแบบแม่พิมพ์

Mold	Design

3(2-3-4)

0306	426 ระบบควบคุมและอัตโนมัติ	 	

Automation	and	Control	Systems

3(3-0-6)

0302	498 โครงงานนิสิตทางวิศวกรรมการผลิต	1

Senior	Manufacturing	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

รวม  16 

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	

Engineering	Economics

3(3-0-6)

0302	422 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม

Industrial	Plant	Design

3(3-0-6)

0302	499 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต	2

Manufacturing	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

0302	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3

รวม  11 
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  107 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน 

21 หน่วยกิต

0202 100  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General Chemistry

	 		ปริมาณสัมพันธ์	โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลายเคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 	Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bonding:	

gas,	solid,	liquid	and	solution,	chemical	thermodynamics,	electron	

transferring	 system,	 chemical	 kinetics,	 chemical	 and	 ionic	 

equilibria,	periodic	table	and	representative	elements,	transition	

metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry

0202 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory  

	 การทดลองทีส่อดคล้องกับเน้ือหารายวชิา	0202	100	เคมีทัว่ไป

	 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	 in	

General	Chemistry

0204 101  ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	 การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่แบบ

วถิโีค้งและแบบวงกลม	โมเมนตมัและการชน	งานและพลงังาน	การเคลือ่นที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถิต	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็เหนีย่วน�า	

ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ	วงจรไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	สมบัติ

ของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ

นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	fundamental	electronics,	

electromagnetic	waves,	wave	 property	 of	 light	 and	 optical	

instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	

nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or concurrence 

with 0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	

Physics	1

0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or concurrence 

with 0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	

Physics	2

0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 1

	 ฟังก์ชัน	 ลิมิต	 ความต่อเนื่อง	 และการประยุกต์ใช้	 อุปนัย

เชิงคณิตศาสตร์	 แนะน�าอนุพันธ์	 การหาอนุพันธ์	 การประยุกต์ใช้อนุพันธ	์ 

ปริพันธ์จ�ากัดเขต	

	 Function,	Limit,	Continuity	and	 their	applications,	

Mathematical	induction,	Introduction	to	derivative,	Differentiation, 

Applications	of	derivative,	Definite	integrals
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0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

Mathematics 1

	 การปรพินัธ์ด้วยปฏยิานุพนัธ์	การประยกุต์ใช้ปรพินัธ์จ�ากดัเขต	

รูปแบบของการปริพันธ ์ ท่ีหาค่าไม่ได ้	 ปริพันธ ์ไม ่ตรงแบบ	 การหา 

ปรพินัธ์ด้วยวิธีเชิงตวัเลข	อนัดบัและอนกุรมของจ�านวน	การกระจายอนกุรม

เทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน	แนะน�าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 Antiderivative	 integration,	Application	 of	 definite	

integral,	 Indeterminate	 forms,	 Improper	 integrals,	Numerical	

integration,	 Sequences	 and	 series	 of	 numbers,	Taylor	 series	

expansions	of	elementary	functions,	Introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

 Prerequisite : 0300 131 Engineering 

Mathematics 2

		 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้	 พีชคณิตของ 

เวกเตอร์ในสามมิต	ิพกิดัเชงิขัว้	แคลคูลัสของฟังก์ชนัจ�านวนจริงสองตัวแปร	

การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ�านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์

จ�านวนจริงหลายตัวแปร	 แนะน�าปริพันธ์เส้น	 เส้น	 ระนาบ	 และพื้นผิว	 

ในปริภูมิสามมิติ	แคลคูลัสของฟังก์ชันจ�านวนจริงในปริภูมิสามมิติ

	 Functions	of	several	variables	and	theirs	applications,	

Vector	algebra	in	three	dimensions,	Polar	coordinates,	Calculus	

of	real	-	valued	functions	of	two	variables,	Differentiation	and	

integration	 of	 real	 -	 valued	 and	 vector	 -	 valued	 functions	 of	

multiple	real	variables,	Introduction	to	line	integrals,	Lines,	planes	

and	surfaces	in	three-dimensional	space,	Calculus	of	real-valued	

functions	in	three-dimensional	space

 2.  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ 

  ก�าหนดให้เรียน  25 หน่วยกิต

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming 

	 แนวคิดของคอมพิวเตอร์	 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์	 ความ

เก่ียวข้องระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์	 แนวคิดการประมวลผลข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์	 การออกแบบและวิธีการพัฒนาโปรแกรม	 การเขียน

โปรแกรมระดับสูง

	 Computer	concepts;	computer	components;	hardware	

and	 software	 interaction;	 Electronic	Data	 Processing	 (EDP)	

concepts;	 program	 design	 and	 development	methodology;	 

high-level	language	programming

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 

 Engineering Workshop Practicum 

	 หลกัการเบ้ืองต้นและปฏบัิติการใช้เครือ่งมอืชนดิต่าง	ๆ 	ตลอด

จนความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองมอืและเครือ่งจักร	การท�างาน	กลงึ	เช่ือม	

งานประกอบ	งานไม้	งานปรบัแต่งและปฏบิตังิานทีก่�าหนดให้	เพือ่เสริมสร้าง

ประสบการณ์

	 Introduction	 to	 tool	 operations	 and	 safety,	work	

practice	in	machining,	welding,	assembly,	wood	working	and	

modified	working	to	enhance	better	skills

0300 140 สถิตยศาสตร์  3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสียดทาน	พื้นฐานใน

การคิดงานเสมือนและความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

		 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	 

principle	of	virtual	work,	and	stability,	Introduction	to	dynamics

0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing 

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพฉาย

และการเขียนรูปทรง	 การให้ขนาดและการให้ค่าเผ่ือ	 การเขียนภาพตัด	

การเขียนภาพช่วย	 การเขียนภาพคลี่	 การเขียนภาพร่าง	 การเขียนแบบ

การประกอบและรายละเอยีดช้ินงาน	การเขียนพ้ืนฐานโดยใช้คอมพวิเตอร์

	 Lettering;	 orthographic	 projection;	 orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing;	

sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	sketches,	

detail	and	assembly	drawings;	basic	computer-aided	drawing

0300 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Materials

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	โครงสร้าง	คุณสมบัติต่าง	ๆ	

การกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มหลักทางวัสดุวิศวกรรม	

เช่น	โลหะ	พอลเิมอร์	เซรามกิส์	คอมโพสติ	สมบัติเชิงกลและการย่อยสลาย

ของวัสดุ
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	 Study	of	relationship	between	structures,	properties,	

production	 processes	 and	 applications	 of	main	 groups	 of	

engineering	materials	 i.e.	metals,	 polymers,	 ceramics	 and	

composites;	mechanical	properties	and	materials	degradation

0302 220 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Statistics 

	 บทน�าวธิกีารทางสถิต	ิตวัแปรสุม่	ความน่าจะเป็นและการกระ

จายความน่าจะเป็น	 สถิติเชิงอนุมาน	การทดสอบสมมติฐาน	การเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน	สหสัมพันธ์และสมการการถดถอย	

การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การประยุกต์ใช้งานกับปัญหาทางวิศวกรรม	

	 An	 introduction	 to	 statistics;	 random	 variables;	 

probability	 and	 selected	probability	distributions;	 estimation;	

tests	 of	 hypotheses;	 comparisons	 of	means	 and	 variances;	 

correlations	and	 regression;	analysis	of	variance;	engineering	

problem	applications  

0302 311 กระบวนการผลิต 3(2-3-4) 

 Manufacturing Processes 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม  

 Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials

	 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต	ได้แก่	การหล่อ	

การขึ้นรูป	 การกัดกลึงและการเชื่อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลิต	ต้นทุนกระบวนการผลิตพื้นฐาน	การผลิตที่ใช้วัสดุสมัย

ใหม่	การผลิตที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

	 Theory	and	concept	of	manufacturing	processes	such	

as	 casting,	 forming,	machining	 and	welding;	material	 and	

manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	 

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	and	nano	manufacturing

0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6)

 Thermodynamics 1

	 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์	 คุณสมบัติทาง

อุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์และแก๊สจินตภาพ	กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่	2	

ของอุณหพลศาสตร์	 การคืนสภาพและการไม่คืนสภาพ	กระบวนการกับ

การประยุกต์ใช้	 การวิเคราะห์วัฏจักรคืนสภาพ	 วัฏจักรคาร์โนท์	 เอนโทรปี	

วัฏจักรก�าลังไอน�้าและวัฏจักรก�าลังมาตรฐานอากาศ

	 Definitions	 and	 concepts	 of	 thermodynamics;	 

properties	of	pure	substances	and	ideal	gases;	first	and	second	

laws	of	thermodynamics;	reversibility	and	availability;	process	

and	applications;	the	Carnot	cycle;	entropy;	steam	power	cycle	

and	air-standard	cycle

0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6)

  Foundation of Electrical Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

 Prerequisite : 0204 102 Physics 2

	 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั	

แรงดัน	 กระแสและก�าลังไฟฟ้า	 หม้อแปลงไฟฟ้า	 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

เบ้ืองต้น	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 มอเตอร์และการใช้งาน	หลักการของระบบ

สามเฟส	การส่งก�าลังไฟฟ้า	เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า

	 Basic	DC	and	AC	circuit	analysis;	voltage;	current	

and	power;	transformers;	introduction	to	electrical	machinery:	

generators,	motors	 and	 their	 uses;	 concepts	 of	 three-phase	

systems;	method	of	power	transmission;	introduction	to	some	

basic	electrical	instruments

 3.  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

   โปรแกรมปกติ 

  ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า		 61	หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา 

  ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า		 61	หน่วยกิต

  3.1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

    โปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรียน	 52	หน่วยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน		 52	หน่วยกิต

0300 102  ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 1(0-3-0)

  Engineering Materials Laboratory

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม 

   หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials 

or Co-requisite

		 การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0300	 101	

วัสดุวิศวกรรม	

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	the	learning	process	and	subjects	in	0300	101	Engineering	

Materials

0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Economics

	 ศกึษาการวเิคราะห์เชงิเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการ

ด�าเนินโครงการทางวิศวกรรมและทางธุรกิจ	เช่น	ต้นทุนชนิดต่างๆ	การคิด

ดอกเบ้ีย	 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางเลือก	 

การคิดค่าเสื่อมราคา	อัตราผลตอบแทน	ภาษี	เงินเฟ้อ	การวิเคราะห์จุดคุ้ม

ทุน	 การวิเคราะห์ความไว	 การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน	 และ 

เปรียบเทียบผลของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
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	 	A	 study	of	 economic	 analysis	 of	 engineering	and	

business	project	feasibility	such	as	classification	of	cost,	interest	

formula	derivation,	evaluating	economic	alternatives,	depreciation	 

accounting,	rate	of	return,	taxes,	inflation,	breakeven	analysis,	

sensitivity	analysis,	replacement	analysis	and	estimating	effect	

of	risk	and	uncertainty

0302 210 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(2-3-4)

 Tool Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 100 การฝึกปฏิบัติงานใน

โรงงานวิศวกรรม

 Prerequisite : 0300 100 Engineering Workshop 

Practicum

	 บทน�าวิศวกรรมเครื่องมือ	 การวัดด้วยเครื่องมือพื้นฐาน	

(เวอร์เนยีร์และไมโครมเิตอร์)	พกัิดความเผือ่ของรูปร่าง	การเลอืกวสัดท่ีุใช้

ท�าเครื่องมือ	จิกและฟิกซ์เจอร์	ประกอบด้วย	หน้าที่การท�างาน	ชนิด	หลัก

พื้นฐานของการก�าหนดต�าแหน่งและวิธีการจับยึดชิ้นงาน	 การออกแบบ

เครื่องมือเพื่อการตรวจสอบ	การเชื่อม	การตัด	และการหล่อด้วยแม่พิมพ์

ถาวร	เศรษฐศาสตร์เครื่องมือ	

	 An	 introduction	 to	 tool	 engineering;	 basic	 tool	 

measurement	 (vernier	 caliper	 and	micrometer);	 geometrical	 

allowance;	tool	material	selection,	jig	and	fixture:	function,	type,	

principles	 of	 locating	 and	work	 holding	methods;	 design	 of	

tooling	for	inspection;	welding;	machining;	and	permanent	mold	

casting;	tooling	economy	

0302 221 วัสดุในกรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)

 Materials in Manufacturing 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม  

 Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials

 พื้นฐานของวัสดุวิศวกรรม	 เทคนิคการหล่อและพื้นฐานการ

แขง็ตวั	พืน้ฐานการท�ากรรมวธิทีางความร้อน	วศิวกรรมพืน้ผิว	เทคนคิการ

ขึ้นรูปโลหะ	 เซรามิคและพอลิเมอร์	กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุ

ผสม	วัสดุกึ่งตัวน�าและวัสดุนาโน

	 Foundational	of	engineering	materials;	 the	casting	

techniques	and	fundamental	solidification;	the	basic	concepts	

of	heat	treatment,	the	surface	engineering;	the	metal,	polymer	

and	ceramic	forming	techniques;	the	processing	and	properties	

of	composites	material,	semiconductor	and	nanomaterials

0302 310 เครื่องมือกล 3(2-3-4)

 Machine Tool

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 100 การฝึกปฏิบัติงานใน

โรงงานวิศวกรรม

 Prerequisite : 0300 100 Engineering Workshop 

Practicum 

	 องค์ประกอบของเครื่องมือกลข้ันพื้นฐาน	 เครื่องมือกลแบบ

หลายแกน	อุปกรณ์เครื่องมือกลึง	 เจาะ	คว้านและกัด	การไส	การไสยาว	

การเลือ่ย	และการแทงขึน้รปู	เคร่ืองเจยีรนยัและเคร่ืองขดั	เกลยีวและเฟือง	

ค่าพิกัดความเผื่อ	ปฏิบัติการตัด	

	 Basic	machine	tool	elements;	multi	axis	tools;	turning	

drilling	 boring	 and	milling	machine	 tools,	 shaping	 planning	

sawing	and	broaching,	grinding	and	abrasive	machines;	threads	

and	gears;	tolerance;	machining	operations

0302 313 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)

 ช่วยในการออกแบบ  

 Mechanical Drawing and Computer Aided Design

 เงื่อนไขของรายวิชา  : 0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก 

 Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing 

	 หลักการเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น	 ชิ้นงานทางกลและ

เครือ่งจกัรกล	จกิซ์และฟิกซ์เจอร์	การอ่านแบบงานจากพมิพ์เขยีว	การเขยีน

ภาพฉาย	การเขยีนภาพไอโซเมตรกิและแบบงานสามมิต	ิการเขยีนแบบการ

ประกอบ	การเขียนแบบโดยละเอียด	การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน

แบบและออกแบบโครงการเขียนแบบเครื่องกล

	 Principles	of	mechanical	drawing;	mechanical	and	

machine	 components;	 jigs	 and	 fixtures;	 blue	 print	 reading;	 

orthographic	projections;	sectional	views;	 issometric	drawing	

and	3D	modeling;	assembly	drawing;	detail	drawing	Computer	

aided	drafting	and	design;	term	project	on	mechanical	drawing	

0302 320 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)

 Quality Control

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 220 สถิติวิศวกรรม

 Prerequisite : 0302 220 Engineering Statistics 

	 การบรหิารจดัการการควบคมุคณุภาพ	เทคนคิของการควบคมุ

คุณภาพ	และความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรมเพื่อการผลิต

	 Quality	 control	 management;	 quality	 control	 

techniques;	engineering	reliability	for	manufacturing
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0302 321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)  

 Production Planning and Control   

 บทน�าระบบการผลิต	 เทคนิคของการพยากรณ์	 การจัดการ

พัสดุคงคลัง	 การวางแผนการผลิต	 การวิเคราะห์ก�าไรและต้นทุนเพื่อ

การตัดสินใจ	การจัดล�าดับการผลิต	การควบคุมการผลิต

	 Introduction	 to	 production	 systems;	 forecasting	

techniques;	inventory	Management;	production	planning;	cost	

and	 profitability	 analysis	 for	 decision	making;	 production	

scheduling;	production	control

0302 322 กระบวนการขึ้นรูป 3(2-2-5)

 Forming Processes

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 100 การฝึกปฏิบัติงานใน

โรงงานวิศวกรรม

 Prerequisite : 0300 100 Engineering Workshop 

Practicum 

	 สมบัติวัสดุส�าหรับขึ้นรูปโลหะและขึ้นรูปพลาสติก	 การขึ้นรูป

โลหะแผ่น	การขึ้นรูปโลหะก้อน	พื้นฐานของกระบวนการขึ้นรูปโลหะ	 เช่น	

การตีขึ้นรูป	การรีดขึ้นรูป	การดันขึ้นรูป	การดึงขึ้นรูป	ผงโลหะ	 โพลิเมอร์	 

เซรามกิและกระบวนการฉดีพลาสติก	ปัจจัยและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกับการขึน้

รูปโลหะและกระบวนการฉีดพลาสติก

	 Material	 properties	 for	metal	 forming	 and	plastic	

forming;	sheet	metal	forming;	bulk	metal	forming;	fundamental	

of	metal	forming	processes;	forging,	rolling,	extrusion,	drawing;	

powder	metallurgy,	 polymer,	 ceramic	 and	 plastic	 injection	

processes;	factors	and	tools	involving	metal	forming	and	plastic	

injection	processes

0302 323 ปฏิบัติการทางวิศวกกรรมการผลิต 1(0-3-0) 

 Manufacturing Engineering Laboratory

	 ปฎิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต	 กระบวนการฉีดพลาสติก	

การตดัโลหะอตัโนมตั	ิการสร้างต้นแบบรวดเร็ว	การทดสอบทางความร้อน

ของพลาสติก	เครื่องจักร	CNC

	 Experiments	on	manufacturing	engineering;	injection	

molding;	wire	cut;	3D	printer;	thermal	properties	of	plastics;	CNC	

machine

0302 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(2-3-4)

 Computer Aided Manufacturing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 313 การเขยีนแบบเครือ่งกลและ

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

 Prerequisite : 0302 313 Mechanical Drawing  

and Computer Aided Design

	 พื้นฐานการควบคุมเชิงตัวเลข	 ประเภทของระบบซีเอ็นซี	

สถาปัตยกรรมของเคร่ืองซีเอ็นซี	 การเขียนโปรแกรมของเคร่ืองซีเอ็นซ	ี 

การเขียนโปรแกรมด้วยมอื	การโปรแกรมแบบอตัโนมติั	การท�างานร่วมกบั

เครื่องจักรซีเอ็นซี

	 Fundamentals	of	numerical	control;	classification	of	

CNC	systems;	architecture	of	a	CNC	machine	tool;	programming	

of	CNC	machines;	manual	part	programming;	APT	programming;	

integration	of	the	CNC	machine	tools	

0302 416 การออกแบบแม่พิมพ์ 3(2-3-4)

 Mold Design   

	 แนะน�ากระบวนการผลิตพลาสติก	 ชนิดของแม่พิมพ์พื้นฐาน

และส่วนประกอบ	โครงร่างการออกแบบและการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม	

แม่พมิพ์อดั	แม่พมิพ์ฉดี	แม่พมิพ์เป่า	แม่พมิพ์ถาวร	การบ�ารุงรกัษาแม่พิมพ์	

	 Introduction	to	plastic	processing;	basic	mold	types	

and	 features;	 design	 drafting	 and	 engineering	 practice;	 

compression	molds;	 injection	molds;	 blow	molds;	 permanent	

molds;	mold	maintenance

0302 420 การศึกษาการท�างานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Work Study

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต 

 Prerequisite : 0302 311 Manufacturing Processes 

	 องค์ความรู้การท�างานของการศึกษาเวลาและการเคลื่อนที	่

ปฏิบัติและขั้นตอนการท�างาน	 ประกอบด้วย	 การประยุกต์ของหลัก

เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว	การใช้แผนภูมิและไดอะแกรมกระบวนการ

ไหล	 แผนภูมิคน-เคร่ืองจักร	 การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด	

การค�านวณเวลาการท�างาน	การสุ่มงาน	อัตราการท�างาน	การจัดท�าระบบ

มาตรฐานงาน	และ	อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการท�างาน

	 Working	knowledge	of	 the	time	and	motion	study;	

practices	and	procedures	including	application	of	principles	of	

motion	economy;	use	of	flow	process	charts	and	diagram;	Man	

-	Machine	charts;	micro	 -	motion	study;	 time	 formulas;	work	

sampling;	performance	rating;	standard	data	systems	and	use	

of	equipment	related	to	the	work
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0302 421 การวิจัยการด�าเนินงานส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 Operations Research for Engineers

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 220 สถิติวิศวกร 

 Prerequisite : 0302 220 Engineering Statistics

 บทน�าวิธีการของการวิจัยการด�าเนินงานในการแก้ปัญหาทาง

วศิวกรรมในงานอตุสาหกรรมสมยัใหม่	เน้นการใช้รปูแบบทางคณิตศาสตร์	

รูปแบบสมการเชิงเส้นในการแก้ปัญหาการขนส่ง	 ทฤษฎีเกม	 ทฤษฎี

แถวคอย	รูปแบบการคงคลัง	และแบบจ�าลองในกระบวนการตัดสินใจ

	 An	 introduction	 to	 the	methodology	of	 operations	

research	 in	modern	 industrial	 engineering	problem	 solving;	

emphasis	 is	made	on	 the	use	of	mathematical	models;	 linear	

programming,	 transportation	model;	 game	 theory;	 queuing	

theory;	 inventory	model	 and	 simulation	 in	 decision	making	

process

0302 422 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Plant Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 420 การศึกษาการท�างานใน

อุตสาหกรรม

 Prerequisite : 0302 420 Industrial Work Study 

	 บทน�าการออกแบบผังโรงงาน	การวิเคราะห์การออกแบบผัง

โรงงานเบื้องต้น	 การวางแผนในการวางผังและสิ่งอ�านวยความสะดวก

โรงงาน	การล�าเลยีงวสัด	ุธรรมชาตขิองปัญหาในการวางผังโรงงาน	การเลอืก

ท�าเลที่ตั้งของโรงงาน	การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์	 ส่วนสนับสนุนและบริการ

ส�าหรับผังโรงงานประเภทต่างๆ

	 	Introduction	to	plant	design;	preliminary	analysis	of	

plant	design;	layout	and	facilities	planning;	material	handling;	

nature	of	plant	layout	problems;	plant	location;	product	analysis;	

basic	types	of	layout	service	and	auxiliary	functions

0302 426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Safety Engineering

	 การศึกษาหลักการการป้องกันความสูญเสีย	 การออกแบบ	

การวเิคราะห์	และการควบคมุ	อนัตรายในทีท่�างาน	องค์ประกอบเรือ่งมนษุย์	

เทคนคิความปลอดภยั	หลกัการการบรหิารความปลอดภัย	การจดัการของ

เสียอันตรายในอุตสาหกรรม	กฎหมายความปลอดภัย	

	 Study	of	loss	prevention	principles;	design,	analysis,	

and	 control	 of	workplace	 hazards;	 human	 element;	 system	

safety	techniques;	principles	of	safety	management;	and	safety	laws

0303 281  พลศาสตร์  3(3-0-6) 

 Dynamics

 เงื่อนไขของรายวิชา : เรียนร่วม 0300 140 สถิตยศาสตร์

 Prerequisite : Concurrent 0300 140 Statics

	 หลักการของพลศาสตร์	 จลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ 

แข็งเกร็งในระนาบ	กฎข้อที่	 2	 ของนิวตัน	สมการการเคลื่อนที่	 โมเมนตัม

และการดล	ทฤษฎีเบื้องต้นของการสั่นสะเทือน

	 Principles	of	dynamics;	kinematics	of	particles	and	

rigid	body	 in	 2-dimensions;	Newton’s	 second	 law	of	motion;	

equation	 of	motion;	 impulse	 and	momentum;	 fundamental	

theory	of	vibration

0303 391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)

 Mechanical Engineering Laboratory 1 

	 ปฏบิตักิารพืน้ฐานในทางอุณหพลศาสตร์	การถ่ายเทความร้อน	

กลศาสตร์ของไหล	กลศาสตร์ของแข็ง	การทดลองเพือ่แนะน�าเครือ่งมอืและ

เทคนิคการทดลองต่างๆ	 เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานการ

ทดลองระบบต่างๆ	ในทางวิศวกรรมเครื่องกล	

	 Experiment	on	foundation	of	thermodynamics;	heat	

transfer;	 fluid	mechanics;	 solid	mechanics;	 experiment	 to	

introduce	 testing	equipment	and	experimental	 techniques	 to	

enhance	 the	understanding	of	 fundamental	 theory;	 testing	of	

other	mechanical	systems

0306 426  ระบบควบคุมและอัตโนมัติ  3(3-0-6)

  Automation and Control Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 308 Foundation  of Electrical 

 Engineering

 เทคนิคการควบคุมพื้นฐานและการประยุกต ์ ใช ้ งาน	

การควบคุมทางกล	 การควบคุมทางไฟฟ้า	 การควบคุมทางนิวแมติกส์	

การควบคุมทางไฮดรอลิกส ์ 	 การควบคุมแบบป้อนกลับ	 พีแอลซี	

ตัวตรวจวัด	อะนาล็อก	 ไบนารี่และตรรกะ	 เครื่องมือเครื่องจักรกลซีเอ็นซี	

การผลิตแบบยืดหยุ่น	หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

 Fundamental	 of	 control	 techniques	 and	 their	 

applications:	mechanical	control,	electrical	control,	pneumatics	

controls,	 hydraulics	 control;	 feedback	 control;	 PLC;	 sensor:	

analog,	 binary,	 and	 digital;	 CNC	machine	 tools;	 flexible	 

manufacturing;	industrial	robots
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0307 309  ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า  1(0-3-0)

 Foundation of Electrical Engineering Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาร่วม 0307 308 พื้นฐาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

  Prerequisite : Concurrent 0307 308 Fundamental 

of Electrical Engineering

	 การทดลองสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา	0307	308	พืน้ฐาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

	 Laboratory	 experiments	 to	 accompany	 0307	 308	

Foundation	of	Electrical	Engineering

 3.2)  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

  โปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า		3	หน่วยกิต	

   โปรแกรมสหกิจศึกษา	ไม่บังคับ	

0302 413 วิศวกรรมการซ่อมบ�ารุง 3(3-0-6)

 Maintenance Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 391 ปฏิบัติการวิศวกรรม

เครื่องกล 1

 Prerequisite : 0303 391  Mechanical Engineering 

Laboratory 1

	 แนวคิดในการบ�ารุงรักษาอุตสาหกรรมและการบ�ารุงรักษา

ทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม	 สถิติของความเสื่อมสภาพ	ความน่าเชื่อถือ	

การวิเคราะห์ความสามารถในการบ�ารุงรักษาและความพร้อมใช้	การหล่อลื่น 

ระบบการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพ	ระบบ

การควบคุมและการสั่งงานการบ�ารุงรักษา	องค์กรการบ�ารุงรักษา	บุคลากร

และทรพัยากรในการบ�ารงุรกัษา	ระบบบรหิารงานบ�ารงุรกัษาโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 การจัดการวงจรชีวิต	 รายงานการบ�ารุงรักษาและดัชนีชี้วัด

ประสิทธิภาพ	การพัฒนาระบบการบ�ารุงรักษา

	 Industrial	 maintenance	 and	 Total	 Productive	 

Maintenance	 (TPM)	 concepts;	 failure	 statistics;	 reliability;	 

maintainability	and	availability	analysis;	lubrication;	preventive	

maintenance	 system	and	condition	monitoring	 technologies;	

maintenance	 control	 and	work	 order	 system;	maintenance	 

organization;	 personnel	 and	 resources;	 computerized	

maintenance	 management	 system	 (CMMS);	 life	 cycle	

management;	maintenance	 reports	 and	 key	 performance	

indexes;	maintenance	system	development

0302 415 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องมือ 3(3-0-6)

 และหัวจับ

 Computer Aided Tool and Fixture Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 313 การเขยีนแบบเครือ่งกลและ

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

 Prerequisite : 0302 313 Mechanical Drawing  

and Computer Aided Design

	 การวิเคราะห์การออกแบบเครื่องมือ	 วัสดุที่ใช้ท�าเคร่ืองมือ	
การให ้ความร ้อนแก ่ วัสดุ 	 การออกแบบเครื่องมือท่ีใช ้ในการตัด	
การออกแบบจิกและฟิกซ์เจอร์	การออกแบบเครื่องมือด้วยคอมพิวเตอร์
ช่วยและเครื่องซีเอ็นซี	
	 Analysis	of	tool	design;	tool	materials;	heat	utilization;	
cutting	tool	design;	jig	and	fixture	design;	tool	design	using	CAD	
and	CNC

0302 418 วิธีการวิเคราะห์ส�าหรับการออกแบบ 3(3-0-6)

 และการผลิต  

  Analytical Methods for Design and Manufacturing

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต และ 

0302 313 การเขียนแบบเครื่องกล

และคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ

 Prerequisite : 0302 311 Manufacturing Process 

and 0302 313 Mechanical Drawing 

and Computer Aided Design

		 วธิกีารวเิคราะห์ส�าหรบัการออกแบบและผลติด้วยวธิกีารต่างๆ	
วิธีแอฟไฟน์ทรานส์ฟอร์ม-โปรเจคทีฟทรานส์ฟอร์ม	 วิธีการประมาณค่า	 
เส้นโค้งและพื้นผิวของเบซิเออร์	 เส้นโค้งและพื้นผิวของบี-สไปน์	 เนิร์บ	
โมเดลของแขง็	การวเิคราะห์กรรมวธิกีารผลติ	การแนะน�าและการประยกุต์
ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์	
	 Geometric	 analysis;	 affine	 transforms-projective	
transforms;	interpolation	methods;	bezier	curves	and	surfacesว	
B-splines	 curves	 and	 surfaces;	 NURBS;	 solid	 modeling;	 
manufacturing	process	analysis;	introduction	and	applications	
of	finite	element	method

0302 419 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต  3(3-0-6)

 และการประกอบ   
 Product Design for Manufacturing and Assembly

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต 

 Prerequisite : 0302 311 Manufacturing Process 

	 เทคนคิในการวเิคราะห์โครงสร้างผลติภณัฑ์เพือ่ให้ง่ายในการ
ผลิตและการประกอบ	 ระบบการประกอบโดยใช้คน	 หุ่นยนต์และเคร่ือง
ประกอบความเรว็สงูส�าหรบัผลติภณัฑ์ทางกลและทางไฟฟ้า	การเลอืกวสัดุ

และกระบวนการผลิต
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	 Techniques	for	analyzing	product	structures	for	ease	

of	assembly	and	manufacture;	manual;	robot,	and	high-speed	

mechanized	assembly	systems	considered	for	mechanical	and	

electronic	products;	selection	of	material	and	processes

0302 423 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

 Logistics and Supply Chain Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 321 การวางแผนและควบคุม

การผลิต

 Prerequisite : 0302 321 Production Planning 

and Control

	 	หลกัพืน้ฐานและกลยทุธ์ของการจัดการโซ่อปุทาน	แนวคดิใน

การจัดการโลจิสติกส์	 การจัดการและวางแผนพัสดุคงคลัง	 การวัดความ

สามารถของการจัดการและกรณีศึกษา

	 	 Fundamental	 and	 strategies	 of	 supply	 chain	

management;	logistics	management	concept;	inventory	planning	

and	management;	managing	performance	and	case	studies

0302 424 ระบบจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)

 Quality Management Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 320 การควบคุมคุณภาพ 

 Prerequisite : 0302 320 Quality Control

	 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ	 เช่น	 TQM	 ISO	 9000	 ISO	

14000	ภาพรวมของโครงสร้างอนกุรมคณุภาพ	รายละเอยีดของข้อก�าหนด

มาตรฐานและระบบเอกสารในการประกนัคณุภาพ	การตรวจตดิตามระบบ

คุณภาพและการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ

	 Quality	management	 systems;	 such	as	TQM,	 ISO	

9000,	 ISO	 14000;	 overview	 of	 quality	 control	management;	 

quality	assurance	standard	and	documents;	quality	audit	and	

quality	assurance	certification	

0302 425 การจัดการคุณภาพเชิงรวม 3(3-0-6)

  Total Quality Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 320 การควบคุมคุณภาพ

 Prerequisite : 0302 320 Quality Control

	 บทน�าเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ	ความพึงพอใจของลูกค้า	

เคร่ืองมือในการจัดการคุณภาพเชิงรวม	 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ	 

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	และการน�าการจัดการคุณภาพเชิงรวม

ไปปฏิบัติ

	 Introduction	 to	 quality	management;	 customer	 

satisfaction;	total	quality	management	tools;	statistical	quality	

control;	continuous	quality	improvement;	applications	of	total	

quality	management

0302 427 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ 3(3-0-6)

 ทางอุตสาหกรรม 

 Industrial Cost Analysis and Budgeting

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0300 363 Engineering Economics

	 พื้นฐานการท�ารายงานการเงิน	 การวิเคราะห์ต้นทุนส�าหรับ

กระบวนการวางแผน	 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	 การปันส่วนเงินทุนและ

การตัดสินใจส�าหรับการลงทุนในโครงการ

	 Fundamentals	of	financial	reports;	cost	analysis	for	

planning	process;	 capital	 expenditure;	 capital	 rationing	 and	

decision	making	for	investment	in	challenging	projects

0302 429  การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Measurement and Instruments

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 391 ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งกล 

1 และ 0307 309 ปฏิบัติการพื้นฐาน

วิศวกรรมไฟฟ้า หรืออาจเรียนพร้อม

กันได้

   Prerequisite : 0303 391 Mechanical 

Engineering Laboratory 1 and 

0307 309 Foundation of 

Electrical Engineering 

Laboratory or Co-requisite

	 การวัดในอุตสาหกรรม	ความผิดพลาดและความไม่แน่นอน

ในการวัด	 การสอบเทียบและสอบกลับ	 การวัดอุณหภูมิ	 อัตราการไหล	 

วัดระดับ	ความเร็ว	และน�้าหนัก	การบันทึกข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล

	 Industrial	measurement;	 error	 and	 uncertainty;	 

calibration	and	traceability;	sensor;	Measurement	of	temperature,	

flow	 rate,	 level,	 speed	 and	weight;	 data-logger	 and	 data	 

communication

0302 431 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(2-3-4)

 Welding Technology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต 

 Prerequisite : 0302 311 Manufacturing Processes

	 ศึกษาและปฏิบัติการเช่ือม	ด้วยกระบวนการเช่ือมก๊าซและ

เชือ่มไฟฟ้าของงานแผ่นและงานท่อในทกุต�าแหน่งการเชือ่ม	รปูแบบการต่อ

และรูปแบบงานเชื่อม	การเชื่อมโลหะผสม	และเชื่อมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

	 Study	and	practice	welding	with	gas	welding	and	

arc	welding	 processes	 of	 a	 plate	 and	 a	 pipe	 in	 all	welding	 

positions;	type	of	joints	and	type	of	welding;	alloys	welding	and	

nonferrous	metal	welding	
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0302 432 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 3(2-3-4)

 Foundry Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม 

 Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials

	 กรรมวิธีการท�างานหล่อและการท�าแบบหล่อ	 การหล่อโลหะ	

การออกแบบระบบทางเข้า	หัวป้อนเติมและกระสวน	 โลหะและโลหะผสม	

การหลอมหล่อ	วัสดุทนไฟ	งานที่ท�าหลังจากกระบวนการหล่อ	การทดสอบ

และการควบคุมคุณภาพ	จุดบกพร่องในงานหล่อ

	 Molding	and	casting	processes;	metal	casting;	design	

of	gating	system,	riser	and	pattern;	metals	and	alloys;	melting;	

refractory;	post-casting	processes;	testing	and	quality	control;	

casting	defects

0302 433  กระบวนการผลิตและระบบคุณภาพ  3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes and Quality Systems

 บทน�ากระบวนการผลติ	การขึน้รปูโลหะเบือ้งต้น	ระบบคณุภาพ

ในงานวิศวกรรม	 เช่น	 วิธีทางสถิติ	 เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ	แผนภูมิ

ควบคุม	การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม

	 Introduction	to	manufacturing	processes;	fundamental	 

of	metal	forming;	quality	systems	including	statistical	methods,	

quality	improvement	tools,	control	charts;	total	quality	management

0302 434 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์  3(2-3-4) 

 Polymer Processing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต 

 Prerequisite : 0302 311 Manufacturing Process

	 ความรู้พื้นฐานทางพอลิเมอร์	 สมบัติและการเลือกใช้งานของ

พอลิเมอร์	 พอลิเมอร์ชีวภาพ	 วัสดุผสม	 สารเติมแต่งในพอลิเมอร	์

กระบวนการอัดรีด	การฉีดขึ้นรูป	การเป่าขึ้นรูป	การขึ้นรูปโดยอาศัยความ

ร้อนของแผ่น	การทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์

	 Fundamentals	of	polymers;	properties	and	polymer	

selection;	 biopolymers;	 composites;	 additives	 in	 polymer;	 

extrusion	process;	 injection	molding	process;	 blow	molding;	

thermoforming;	mechanical	properties	of	polymers

0302 435  กระบวนการฉีดพลาสติก  3(2-3-4) 

 Injection Molding Process

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต 

 Prerequisite : 0302 311 Manufacturing Processes

	 บทน�าของกระบวนการฉดีพลาสตกิ	แม่พมิพ์ฉดีพลาสตกิ	วสัดุ

ส�าหรับการฉีด	วงจรของการฉีด	กระบวนการทางฟิสิกส์	คอมพิวเตอร์ช่วย

ทางวิศวกรรม	โมเดล	แบบจ�าลองสถานการณ์จริงและการประยุกต์ใช้งาน	

กระบวนการฉีดแบบประยุกต์	การแก้ปัญหาการฉีดพลาสติก

	 Introduction	of	 injection	molding;	 injection	molds;	

injection	molding	materials;	 process	 cycle;	 process	 physics;	

computer-aided	engineering	–	modeling,	simulation	and	application;	 

advanced	molding	process;	troubleshooting

0302 436 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโครงสร้างผ้า 3(3-0-6)

 Computer Aided fabrics structures Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 313 การเขยีนแบบเครือ่งกลและ

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

 Prerequisite : 0302 313 Mechanical Drawing 

and Computer Aided Design

	 การจ�าลองทางเรขาคณิต	 เส้นโค้งและพื้นผิวของเบซิเออร	์

เส้นโค้งและพื้นผิวของบี-สไปน์	 เนิร์บ	 โมเดลของแข็ง	 การแนะน�าและ

การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์	 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ

การประยุกต์ใช้ส�าหรับโครงสร้างเส้นใย	เส้นด้าย	และผ้า

	 Geometric	modeling;	 bezier	 curves	 and	 surfaces;	 

B-splines	curves	and	surfaces;	NURBS;	solid	modeling;	introduction	 

and	 applications	 of	 finite	 element	method;	Computer	 aided	

design	and	application	of	fiber,	yarn	and	fabrics	structures

0302 437  เหล็กหล่อทนการสึกหรอแบบขัดสีหลักมูล 3(3-0-6)

 Fundamental of Abrasive Wear Resistant Cast Iron

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม

 Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials 

	 พื้นฐานเหล็กหล่อทนการสึกหรอแบบขัดสี	 การแข็งตัวของ

เหลก็หล่อขาวเตมิธาตผุสม	การท�ากรรมวธีิทางความร้อน	โครงสร้างจลุภาค

และสมบัติ	 ประสิทธิภาพการสึกหรอแบบขัดสี	 การใช้งานและปฏิบัติการ

ผลิต

	 Fundamental	 of	 abrasive	wear	 resistant	materials;	

Solidification	 of	 alloyed	white	 cast	 iron;	 Heat	 treatment;	 

Microstructure	 and	 properties;	Abrasive	wear	 performance;	

Applications	and	production	practices

0302 438  การขนส่งและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)  

 Transportation and Distribution 

 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบการขนส่ง	 การขนส่งทางบก	

ทางอากาศ	การขนส่งทางทะเล	การพยากรณ์ความต้องการในการเดินทาง	

การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อระบบการขนส่ง	 ความหนาแน่นของ

การจราจร	การตัดสินใจหาการเดินทางที่เหมาะสม	แบบจ�าลองการศึกษา

พฤติกรรมของระบบการขนส่ง	 การวางแผนการพัฒนาระบบและ

เส้นทางการขนส่ง	และกรณีศึกษา

	 Study	and	analysis	of	 transportation	systems.	 land	

transportation,	airfreight,	marine	transportation.	Forecasting	of	
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traveling	 demand,	Analysis	 of	 different	 factors	 influencing	

transportation	systems,	Traffic	flow	density.	Decision	making	

for	 traveling	 optimization,	 Simulation	model	 for	 studying	 the	

behavior	 of	 transportation	 systems,	 planning	 of	 developing	

systems	and	transportation	routes,	case	study

0302 439  การออกแบบระบบการจัดการวัสดุ 3(3-0-6)  

 Material Handling System Design   

 หลกัการของการออกแบบระบบการจดัการวสัด	ุการวเิคราะห์

ปัญหาและการเลือกวิธีการจัดการ	 การออกแบบสายพานล�าเลียง	

ถาดล�าเลียง	สายพานล�าเลียงแบบต่อเนื่อง	กระพ้อล�าเลียง	เกลียวล�าเลียง	

ถาดสั่นล�าเลียง	สายพานล�าเลียงเหนือศีรษะ	ลูกกลิ้งล�าเลียง	และสายพาน

ล�าเลียงแบบนิวเมติก

 Principles	 of	material	 handling	 system	 design,	 

Problem	analysis	and	selection	of	handling	method,	Design	of	

belt	conveyor,	tray	conveyer,	continuous-flow	conveyer,	bucket	

elevator,	 screw	 conveyer,	 vibrating	 tray	 conveyors,	 trolley	 

conveyors,	roller	conveyors,	and	pneumatic	conveyors

0302 442 การออกแบบการทดลอง 3(3-0-6)

 Design of Experiments

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 220 สถิติวิศวกรรม 

 Prerequisite : 0302 220 Engineering Statistics

	 บทน�าของการออกแบบการทดลอง	การออกแบบการทดลอง

แบบปัจจัยตัวเดียวการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเบื้องต้น	

การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล	2k	 การออกแบบการทดลอง

แบบแฟรคชันนอลแฟคทอเรียล	การวิเคราะห์การถดถอย	การประยุกต์

การออกแบบการทดลองในปัญหาทางวิศวกรรม

	 An	 introduction	 to	 design	 of	 experiments;	 

experiments	with	a	single	factor;	introduction	to	factorial	design;	

2k	factorial	design,	fractional	factorial	design;	regression	analysis;	

applications	 of	 experiment	 designs	 in	 engineering	 problem	

solving

0302 443  การวิเคราะห์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

  Polymer Characterization

 	 ความรู้พื้นฐานทางพอลิเมอร์	 สมบัติและการเลือกใช้งานของ

พอลิเมอร์	 การวิเคราะห์คุณสมบัติการทนต่อแรงดึงและทางกลอื่นๆ	

คุณสมบัติทางความร้อนและความเสถียรทางความร้อน	สัณฐานวิทยา	

วเิคราะห์ความเป็นผลกึ	โครงสร้างโมเลกลุและน�า้หนกัโมเลกลุของพอลเิมอร์

	 Fundamentals	of	polymers;	properties	and	polymer	

selection;	 characterization	 of	 tensile	 and	 other	mechanical	

properties;	 thermal	 properties	 and	 thermal	 stability;	 

morphological	properties;	crystallinity;	molecular	structure	and	

molecular	weight

0303 341 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Conservation and Management

	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

หลกัเบือ้งต้นของการอนุรกัษ์พลงังานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม	 

การถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร	อาคารประหยดัพลงังาน	สภาวะ

ความสบาย	มาตรการและเทคโนโลยกีารประหยดัพลงังานในอปุกรณ์ไฟฟ้า

และความร้อน	การประเมนิศกัยภาพการประหยดัพลงังานและผลตอบแทน

การลงทนุ	เครือ่งมอืและเทคนคิในการตรวจวดัและวเิคราะห์การใช้พลงังาน	

การลดค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้า	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

พลงังานและสิง่แวดล้อม	ผลตอบแทนเพิม่เตมิจากการอนรุกัษ์พลงังานโดย

กลไกการพัฒนาที่สะอาดและคาร์บอนเครดิต

	 Laws	relating	energy	conservation	and	management;	

introduction	to	energy	conservation	in	building	and	industry;	

overall	heat	transfer	through	building	envelope;	energy	saving	

building;	thermal	comfort;	measures	and	technology	for	energy	

saving	in	electrical	and	thermal	machines;	evaluation	of	energy	

conservation	 and	 return	 on	 investment;	 instruments	 and	 

techniques	 for	 energy	 audit;	 reduction	 of	 electricity	 cost	 for	

different	electricity	rates;	energy	and	environment	relationship;	

additional	 benefit	 from	 energy	 conservation	 by	 clean	 

development	mechanism	and	carbon	credit

0303 445  เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(3-0-6)

 Bio-fuel Production Technologies

	 นิยามและส่วนประกอบของชีวมวล	 เทคโนโลยีการผลิต

ไบโอดีเซล	 การผลิตไบโอออยล์ด้วยกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็ว	

เทคโนโลยีการผลิตแก๊สสังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น	การผลิต

ไฮโดรคาร์บอนเหลวด้วยกระบวนการฟิชเชอร์-ทรอป	เทคโนโลยีการผลิต

ไบโอเอทธานอล	เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ	เทคโนโลยีการผลิตแก๊ส

ไบโอไฮโดรเจน

	 Definition	 and	 composition	 of	 biomass;	 bio-diesel	

production	 technology;	 bio-oil	 production	 via	 fast	 pyrolysis	

processes;	 syn-gas	 production	 by	 gasification	 technology,	 

production	of	liquid	hydrocarbons	via	Fischer-Tropsch	process;	

bio-ethanol	production	technology;	bio-gas	production	technology; 

bio-hydrogen	production	technology
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 3.3)  กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

   โปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

0302 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต  3(240 ชั่วโมง)

 Manufacturing Engineering Training   

	 การฝึกงานในด้านที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมการผลิตใน

หน่วยงานของภาครฐั	รฐัวิสาหกจิหรอืเอกชน	ไม่น้อยกว่า	240	ชัว่โมง	มกีาร

ส่งรายงานและน�าเสนอรายงานด้วยปากเปล่า

		 Practices	 in	 related	 fields	 of	 manufacturing	

engineering	in	government	offices,	government	enterprises	or	

private	 sectors,	minimum	 requirement	 of	 240	practice	hours;	

written	report	and	oral	presentation

0302 498 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต 1  1(0-3-0)

 Manufacturing Engineering Project 1

	 การเลอืกหวัข้อในการท�าวจิยั	ทบทวนวรรณกรรม	การรวบรวม

ข้อมูลและวารสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	การวางแผนการวิจัย	การเขียนโครง

ร่างงานวิจัย	การน�าเสนอโครงร่าง

	 Topic	selection;	 literature	review;	related	data	and	

research	articles	collections;	 research	plan,	 research	proposal	

writing;	research	proposal	presentation

0302 499 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต 2  2(0-6-0)

 Manufacturing Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 498 โครงงานทางวิศวกรรม

การผลิต 1 

 Prerequisite : 0302 498 Manufacturing 

   Engineering Project 1

	 การวิจัยตามหัวข้องานวิจัยที่น�าเสนอ	 (ในวิชา	 0302	 498)	 

การวิเคราะห์ข้อมูล	สรุปผลการวิจัย	การน�าเสนอข้อมูล	การเขียนรายงาน 

การวิจัย	การเสนอผลการศึกษา

	 Conducting	research	on	proposed	topic	(as	in	0304	

498);	data	analysis;	conclusion;	data	presentation;	research	report	

writing;	research	findings	presentation

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ  9 หน่วยกิต 

0300 390  การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(1-4-4) 

 Cooperative Education Preparation  

 หลักการ	แนวคิด	และกระบวนการของสหกิจศึกษา	ระเบียบ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน	ความรู้

พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์	 

การพัฒนาบุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	

เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

 Principles,	 concepts	 and	processes	 of	 cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;	basic	knowledge	and	

techniques	in	job	application;	basic	knowledge	and	techniques	

in	working;	communication	and	human	 relations;	personality	

development,	 quality	management	 system	 in	workplaces;	 

presentation	techniques,	report	writing

0300 391  สหกิจศึกษา 6(0-40-0)

 Cooperative Education

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	 มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ	 การ

สงัเกต	การตัดสนิใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมนิผล	ท�าให้

นิสิตมีคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการและแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	 

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systemic	thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	

evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	who	

are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ภาษาอังกฤษ		 :		 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Mechanical	Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย	 	(ชื่อเต็ม)		 :		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเครื่องกล)

	 	 	(ชื่อย่อ)		 :		 วศ.บ.	(วิศวกรรมเครื่องกล)

		 ภาษาอังกฤษ	 	(ชื่อเต็ม)		 :		 Bachelor	of	Engineering	

	 	 	 	 (Mechanical	Engineering)

	 	 	(ชื่อย่อ)		 :		 B.Eng.	(Mechanical	Engineering)

หลักสูตร
	 1.		 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ปริญญาตรี	ระบบปกติ	และระบบพิเศษ	มีจ�านวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	142	หน่วยกิต

	 2.		 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ปริญญาตรี	ระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	มีจ�านวนหน่วยกิตรวม

ตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	142	หน่วยกิต	โดยเทียบกับหลักสูตร	4	ปี

โครงสร้างหลักสูตร
   หมวดวิชาและกลุ่มวิชา                จ�านวนหน่วยกิต

     โปรแกรมปกติ  โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต  106 หน่วยกิต

		 	 2.1		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน	 	 	 	 	

	 	 	 2.1.1		กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 21	 หน่วยกิต		 21	 หน่วยกิต

		 	 	 2.1.2		กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม1	 	 	25	 หน่วยกิต		 25	 หน่วยกิต

		 	 2.2		 วิชาเฉพาะด้าน	ไม่น้อยกว่า	 	 	60	 หน่วยกิต	 60		หน่วยกิต

		 	 	 2.2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   48		หน่วยกิต		 48		หน่วยกิต

		 	 	 2.2.2		กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม	 	 6		หน่วยกิต		 3		หน่วยกิต

	 	 	 2.2.3		กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์	 	 	6		หน่วยกิต		 9		หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  6  หน่วยกิต 

      รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  142 หน่วยกิต 142 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ

โปรแกรมสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	นิสิตระบบพิเศษ	

(เทียบเข้า)		สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	ไม่เกิน	30	หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ

โปรแกรมสหกจิศกึษา	ลงทะเบยีนไม่น้อยกว่า	106	หน่วยกติ	นสิติระบบพเิศษ	

(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาตาม	ที่ก�าหนดไว้ได้

  2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน

   2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

    ก�าหนดให้เรียน  21 หน่วยกิต

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 	 Physics	1

	 0204	102	 ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 	 Physics	2

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	2

	 0300	130	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	1	

	 0300	131	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	2

	 0300	230	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	3

   2.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

    ก�าหนดให้เรียน  25 หน่วยกิต

	 0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Engineering	Workshop	Practicum

	 0300	101	 วัสดุวิศวกรรม		 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Materials		

	 0300	110	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Programming	

	 0300	120	 การเขียนแบบกราฟฟิก		 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Drawing	

	 0300	140	 สถิตยศาสตร์		 3(3-0-6)		

	 	 Statics	

	 0302	311	 กระบวนการผลิต 	 3(2-3-4)

	 	 Manufacturing	Processes	

	 0303	282 	 อุณหพลศาสตร์	1		 3(3-0-6)	

	 	 Thermodynamics	1

	 0303	381		 กลศาสตร์วัสดุ 	 3(3-0-6)	

	 	 	 Mechanics	of	Materials

	 0303	382		 กลศาสตร์ของไหล	 3(3-0-6)

	 	 	 Fluid	Mechanics

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน  

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

   ก�าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

    ก�าหนดให้เรียน  48 หน่วยกิต

	 0300	150	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 	 Engineering	Economics	

	 0303	281	 พลศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 	 Dynamics

	 0303	284	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)

	 	 	 Numerical	Method	for	Engineers

	 0303	291	 วิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 	 Introduction	to	Mechanical	Engineering

	 0303	301		 กลศาสตร์เครื่องจักรกล		 3(3-0-6)	

	 	 	 Mechanics	of	Machinery

	 0303	302		 การออกแบบเครื่องจักรกล		 3(3-0-6)

	 	 	 Machine	Design	

	 0303	303		 กลศาสตร์ยานยนต์	 3(3-0-6)	

	 	 	 Mechanics	of	Vehicles

	 0303	308	 การสั่นสะเทือนเชิงกล	 3(3-0-6)

	 	 	 Mechanical	Vibration

	 0303	311	 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทางวิศวกรรม	 3(2-2-5)

	 	 	 เครื่องกล	

	 	 	 Computer	Aided	Mechanical	

	 	 	 Engineering	Design	 	

	 0303	321	 การถ่ายเทความร้อน	 3(3-0-6)

	 	 	 Heat	Transfer	

	 0303	323	 	เครื่องยนต์สันดาปภายใน	 3(3-0-6)

	 	 	 Internal	Combustion	Engine

	 0303	324	 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ	 3(3-0-6)

	 	 	 Refrigeration	and	Air	Conditioning

	 0303	391		 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1	 1(0-3-0)

	 	 	 Mechanical	Engineering	Laboratory	1
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	 0303	392		 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	2	 1(0-3-0)

	 	 	 Mechanical	Engineering	Laboratory	2

	 0303	421	 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง		 3(3-0-6)

	 	 	 Power	Plant	Engineering

	 0303	461	 การควบคุมอัตโนมัติ	 3(3-0-6)

	 	 	 Automatic	Control

	 0303	497	 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล	 1(0-3-0)

	 	 	 Mechanical	Engineering	Seminar	

	 0307	308	 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

	 	 	 Foundation	of	Electrical	Engineering	

	 0307	309	 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 	 Foundation	of	Electrical	Engineering	Laboratory

   2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม จากรายวิชา ต่อไปนี้

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ   

    ให้เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา  

    ให้เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

	 0303	305	 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์	 3(3-0-6)

	 	 	 ในการออกแบบเชิงกล	 	

	 	 	 Finite	Element	Analysis	in	Mechanical	Design

	 0303	306	 การออกแบบกระบวนการทางอาหาร	 3(3-0-6)

	 	 	 และเกษตร	 	

	 	 	 Food	and	Agricultural	Process	Design

	 0303	307	 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 	 Agricultural	Machinery	and	Management	

	 0303	341	 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน	 3(3-0-6)

	 	 	 Energy	Conservation	and	Management

	 0303	342		 อุณหพลศาสตร์	2		 3(3-0-6)	

	 	 	 Thermodynamics	2

	 0303	404		 การออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)	

	 	 	 Industrial	Piping	System	Design

	 0303	406	 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 	 Agricultural	Machinery	Engineering

	 0303	407	 เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 	 Agricultural	Products	Storage	Technology

	 0303	423	 เครื่องจักรกลของไหล	 3(3-0-6)

	 	 	 Fluid	Machinery

	 0303	424	 การท�าความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 	 Advanced	Refrigeration	and	Air	Conditioning	

	 0303	427	 ท่อความร้อน	 3(3-0-6)

	 	 	 Heat	Pipe

	 0303	441	 การออกแบบระบบทางความร้อน	 3(3-0-6)

	 	 	 Thermal	System	Design

	 0303	443	 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

	 	 	 Solar	Energy	Engineering

	 0303	444	 ทรัพยากรพลังงานทางเลือก	 3(3-0-6)

	 	 	 Alternative	Energy	Resources

	 0303	445	 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 	 	 Bio-fuel	Production	Technologies

	 0303	446		 เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล	 3(3-0-6)

	 	 	 Biodiesel	Production	Technology

	 0303	462	 ระบบนิวเมตริก/ไฮดรอลิกและการควบคุม	 3(3-0-6)

	 	 	 Pneumatic	/	Hydraulic	Devices	System	

	 	 	 and	Control	

	 0303	481		 การวัดและเครื่องมือวัด	 3(3-0-6)

	 	 	 Measurement	and	Instruments

	 0306	406	 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ	 3(3-0-6)	

	 	 	 Automation	Technology

    2.2.3  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

    จากรายวิชา ต่อไปนี้

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ  ก�าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต

    ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศึกษา ก�าหนดให้เรยีน 9 หน่วยกติ

    โปรแกรมปกติ

	 0303	399	 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล		 3(240	ชั่วโมง)

	 	 	 Mechanical	Engineering	Training

 หมายเหตุ	 นิสิตระบบปกติต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง	ผลการ

เรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

	 0303	498		 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล	1		 	1(0-3-0)

	 	 	 Mechanical	Engineering	Project	1	

	 0303	499	 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล	2		 2(0-6-0)	

	 	 	 Mechanical	Engineering	Project	2	

    โปรแกรมสหกิจศึกษา 

	 0300	390		 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(1-4-4)	

	 	 	 Cooperative	Education	Preparation	

 หมายเหตุ	 ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

	 0300	391	 สหกิจศึกษา	 6(0-40-0)	

	 	 	 Cooperative	Education

 หมายเหตุ	 ผลการเรียนเป็นเกรด
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชา	 ที่ เป ิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

  รายวิชาเทียบโอนของระบบพิเศษ (เทียบเข้า) รวมแล้วไม่เกิน 

23 หน่วยกิต 

	 มีรายวิชาตามหมวดวิชาต่างๆ	ในโครงสร้างหลักสูตร	ดังนี้	

1.  หมวดศึกษาทั่วไป  22 หน่วยกิต

 กลุ่มภาษา   4 หน่วยกิต 

 กลุ่มภาษาอังกฤษ  2 หน่วยกิต

	 	 0031	xxx	 วิชาเลือกในกลุ่มภาษาอังกฤษ		 2(1-2-3)	

 กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ  2 หน่วยกิต

	 	 0031	xxx	 วิชาเลือกในกลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ		2(2-0-4)	

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 	 0032	xxx	 วิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์		 2(2-0-4)	

	 	 	 และสังคมศาสตร์

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 	 0033	xxx	 วิชาเลือกในกลุ่มวิทยาศาสตร์		 2(2-0-4)

	 	 	 และคณิตศาสตร์	

 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ  4 หน่วยกิต

	 	 0034	xxx	 วิชาเลือกในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ		2(x-x-x)

	 	 	 และนันทนาการ	

 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม  2 หน่วยกิต

	 	 0036	xxx	 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม		 2(x-x-x)	

2.  หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน  1 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  1 หน่วยกิต

	 	 0303	191		การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม		1(0-3-0)
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แผนการศึกษา 

 1.   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระบบปกติและระบบพิเศษ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1	

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)*

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

Computer	Programming	

3(2-2-5)*

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป	

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป	

General	Education	Elective

2

รวม 15-19 หน่วยกิต

หมายเหตุ *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0204	102 ฟิสิกส์	2	

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)*

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

Computer	Programming	

3(2-2-5)*

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 18-22 หน่วยกิต

หมายเหตุ *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-2-3)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	150 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Engineering	Economics

3(3-0-6)

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0303	281 พลศาสตร์

Dynamics

3(3-0-6)

0303	282 อุณหพลศาสตร์	1

Thermodynamics	1

3(3-0-6)

0303	291 วิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น

Introduction	to	Mechanical	Engineering

2(1-2-3)

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0303	284 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกร	 	 	

Numerical	Method	for	Engineers

3(3-0-6)

0303	382 กลศาสตร์ของไหล

Fluid	Mechanics

3(3-0-6)

0307	308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering	

3(3-0-6)

0307	309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 19 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	311 กระบวนการผลิต	

Manufacturing	Processes	

3(2-3-4)

0303	301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล

Mechanics	of	Machinery

3(3-0-6)

0303	303 กลศาสตร์ยานยนต์	 	 	

Mechanics	of	Vehicles

3(3-0-6)

0303	321 การถ่ายเทความร้อน

Heat	Transfer

3(3-0-6)

0303	381 กลศาสตร์วัสดุ

Mechanics	of	Materials

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	302 การออกแบบเครื่องจักรกล	

Machine	Design	

3(3-0-6)

0303	311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

Computer	Aided	Mechanical	Engineering	Design

3(2-2-5)

0303	323 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

Internal	Combustion	Engine

3(3-0-6)

0303	324 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ

Refrigeration	and	Air	Conditioning

3(3-0-6)

0303	391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1

Mechanical	Engineering	Laboratory	1

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 19 หน่วยกิต
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โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	302 การออกแบบเครื่องจักรกล	

Machine	Design	

3(3-0-6)

0303	311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

Computer	Aided	Mechanical	Engineering	Design

3(2-2-5)

0303	323 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

Internal	Combustion	Engine

3(3-0-6)

0303	324 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ

Refrigeration	and	Air	Conditioning

3(3-0-6)

0303	391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1

Mechanical	Engineering	Laboratory	1

1(0-3-0)

0303	421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง	

Power	Plant	Engineering

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical	Engineering	Training

3(240	ชั่วโมง)

รวม 3 หน่วยกิต

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	

Cooperative	Education	Preparation	

3(1-4-4)

รวม 3 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	308 การสั่นสะเทือนเชิงกล	 	 	 	

Mechanical	Vibration

3(3-0-6)

0303	392 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	2

Mechanical	Engineering	Laboratory	2

1(0-3-0)

0303	461 การควบคุมอัตโนมัติ	

Automatic	Control

3(3-0-6)

0303	497 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical	Engineering	Seminar

1(0-3-0)

0303	498 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล	1	

Mechanical	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

0303	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวม 15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	308 การสั่นสะเทือนเชิงกล	 	 	 	

Mechanical	Vibration

3(3-0-6)

0303	392 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	2

Mechanical	Engineering	Laboratory	2

1(0-3-0)

0303	461 การควบคุมอัตโนมัติ	

Automatic	Control

3(3-0-6)

0303	497 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical	Engineering	Seminar

1(0-3-0)

0303	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

2

รวม 19 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง	

Power	Plant	Engineering

3(3-0-6)

0303	499 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล	2	

Mechanical	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

0303	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวม 11 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	391 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

6(0-40-0)

รวม 6 หน่วยกิต

 2.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1	

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

General	Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0303	282 อุณหพลศาสตร์	1

Thermodynamics	1

3(3-0-6)

0303	291 วิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น

Introduction	to	Mechanical	Engineering

2(1-2-3)

รวม 19 หน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	102 ฟิสิกส์	2	

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

Computer	Programming

3(2-2-5)

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

0300	150 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Engineering	Economics

3(3-0-6)

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวม 11 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2)

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0302	311 กระบวนการผลิต	

Manufacturing	Processes	

3(2-3-4)

0303	281 พลศาสตร์	

Dynamics	

3(3-0-6)

0303	321 การถ่ายเทความร้อน

Heat	Transfer

3(3-0-6)

0303	381 กลศาสตร์วัสดุ	

Mechanics	of	Materials

3(3-0-6)

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	284 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกร	 	 	

Numerical	Method	for	Engineers

3(3-0-6)

0303	311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

Computer	Aided	Mechanical	Engineering	Design

3(2-2-5)

0303	323 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

Internal	Combustion	Engineering

3(3-0-6)

0303	324 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ

Refrigeration	and	Air	Conditioning

3(3-0-6)

0303	382 กลศาสตร์ของไหล

Fluid	Mechanics

3(3-0-6)

0303	391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1	

Mechanical	Engineering	Laboratory	1	

1(0-3-0)

0307	308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering

3(3-0-6)

0307	309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

รวม 20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical	Engineering	Training

3(240	ชั่วโมง)

รวม 3 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล

Mechanics	of	Machinery

3(3-0-6)

0303	303 กลศาสตร์ยานยนต์

Mechanic	of	Vehicles

3(3-0-6)

0303	308 การสั่นสะเทือนเชิงกล

Mechanical	Vibration

3(3-0-6)

0303	392 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	2	

Mechanical	Engineering	Laboratory	2	

1(0-3-0)

0303	461 การควบคุมอัตโนมัติ	

Automatic	Control

3(3-0-6)

0303	497 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical	Engineering	Seminar

1(0-3-0)

0303	498 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล	1	

Mechanical	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	

Free	Elective

3

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	302 การออกแบบเครื่องจักรกล	

Machine	Design	

3(3-0-6)

0303	421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง	

Power	Plant	Engineering

3(3-0-6)

0303	499 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล	2	

Mechanical	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

0303	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6)

0303	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective
3(3-0-6)

รวม 14 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  109 หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา  ก�าหนดให้เรียน  

21 หน่วยกิต

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลาย	 เคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bonding:	

gas,	solid,	liquid	and	solution,	chemical	thermodynamics,	electron	 

transferring	 system,	 chemical	 kinetics,	 chemical	 and	 ionic	

equilibria,	periodic	table	and	representative	elements,	transition	

metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป  หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาวิชาเคมีทั่วไป

	 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	 in	

General	Chemistry	

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปรมิาณทางฟิสกิส์	การเคลือ่นทีเ่ชงิเส้น	กฎของนวิตนั	การเคลือ่นทีแ่บบวถิี

โค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	การเคลื่อนที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถิต	 สารแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก

เหนี่ยวน�า 	 ตัวเก็บประจุ 	 และตัวเหนี่ยวน�า 	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 วงจรไฟฟ้า	 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	บทน�าเกี่ยวกับ

ฟิสิกส์ยุคใหม่	สมบัติของนิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	fundamental	electronics,	

electromagnetic	waves,	wave	 property	 of	 light	 and	 optical	

instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	

nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	

Physics	1

0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	

Physics	2

0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 1

	 ฟังก์ชัน	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	และการประยุกต์ใช้	 อุปนัยเชิง

คณิตศาสตร์	 แนะน�าอนุพันธ์	 การหาอนุพันธ์	 การประยุกต์ใช้อนุพันธ ์

ปริพันธ์จ�ากัดเขต

	 Function,	Limit,	Continuity	and	 their	applications,	
Mathematical	induction,	Introduction	to	derivative,	Differentiation,	 

Applications	of	derivative,	Definite	integrals
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0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite  : 0300 130 Engineering 

Mathematics 1

	 การปรพินัธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์	การประยุกต์ใช้ปริพนัธ์จ�ากัดเขต	

รูปแบบของการปริพันธ์	 ที่หาค่าไม่ได้	 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	การหาปริพันธ ์

ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	 อันดับและอนุกรมของจ�านวน	 การกระจายอนุกรม 

เทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน	แนะน�าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 	Antiderivative	 integration,	Application	 of	 definite	

integral,	 Indeterminate	 forms,	 Improper	 integrals,	Numerical	

integration,	 Sequences	 and	 series	 of	 numbers,	Taylor	 series	

expansions	of	elementary	functions,	Introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

 Prerequisite  : 0300 131 Engineering 

Mathematics 2

		 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้	 พีชคณิตของ 

เวกเตอร์ในสามมิต	ิพกิดัเชงิขัว้	แคลคูลัสของฟังก์ชนัจ�านวนจริงสองตัวแปร	

การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ�านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์

จ�านวนจริงหลายตัวแปร	 แนะน�าปริพันธ์เส้น	 เส้น	 ระนาบ	 และพื้นผิว	 

ในปริภูมิสามมิติ	แคลคูลัสของฟังก์ชันจ�านวนจริงในปริภูมิสามมิติ

	 Functions	of	several	variables	and	theirs	applications,	

Vector	algebra	in	three	dimensions,	Polar	coordinates,	Calculus	

of	real	-	valued	functions	of	two	variables,	Differentiation	and	

integration	 of	 real	 -	 valued	 and	 vector	 -	 valued	 functions	 of	

multiple	real	variables,	Introduction	to	line	integrals,	Lines,	planes	

and	surfaces	in	three-dimensional	space,	Calculus	of	real-valued	

functions	in	three-dimensional	space	

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม โปรแกรมปกติและโปรแกรม

สหกิจ ก�าหนดให้เรียน 25 หน่วยกิต

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 

 Engineering Workshop Practicum 

	 หลกัการเบือ้งต้นและปฏบิตักิารใช้เครือ่งมอืชนดิต่าง	ๆ 	ตลอด

จนความปลอดภัยใน	การใช้เครือ่งมอืและเครือ่งจกัร	การท�างาน	กลงึ	เชือ่ม	

งานประกอบ	งานไม้	งานปรบัแต่งและปฏบิตังิานทีก่�าหนดให้	เพือ่เสริมสร้าง

ประสบการณ์

	 Introduction	 to	 tool	 operations	 and	 safety;	work	

practice	in	machining;	welding;	assembly;	wood	working	and	

modified	working	to	enhance	better	skills

0300 101 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)

  Engineering Materials 

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	โครงสร้าง	คุณสมบัติต่าง	ๆ	

การกระบวนการผลิต	และการประยุกต์ใช้ในกลุ่มหลักทางวัสดุวิศวกรรม	

เช่น	โลหะ	พอลเิมอร์	เซรามกิส์	คอมโพสติ	สมบัติเชิงกลและการย่อยสลาย

ของวัสดุ

	 	Study	of	relationship	between	structures,	properties,	

production	 processes	 and	 applications	 of	main	 groups	 of	 

engineering	materials	 i.e.	metals,	 polymers,	 ceramics	 and	 

composites;	mechanical	properties	and	materials	degradation

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)

 Computer Programming

	 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์	 

การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์	ภาษาในการเขียนโปรแกรม

ในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	 

Hardware	 and	 software	 interaction;	 Current	 programming	 

language;	Programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing 

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพฉาย

และการเขียนรูปทรง	 การให้ขนาดและการให้ค่าเผ่ือ	 การเขียนภาพตัด	 

การเขียนภาพช่วย	 การเขียนภาพคลี่	 การเขียนภาพร่าง	 การเขียนแบบ 

การประกอบและรายละเอยีดช้ินงาน	การเขียนพ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์

	 Lettering;	 orthographic	 projection;	 orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing;	

sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	sketches,	

detail	and	assembly	drawings;	basic	computer-aided	drawing
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0300 140 สถิตยศาสตร์  3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	 สภาวะสมดุล	 ความเสียดทาน	พื้นฐาน 

ในการคิดงานเสมือน	และความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	 

principle	of	virtual	work,	and	stability,	Introduction	to	dynamics

0302 311  กระบวนการผลิต 3(2-3-4)

  Manufacturing Processes 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม

  Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials

		 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต	ได้แก่	การหล่อ	

การขึ้นรูป	 การกัดกลึงและการเชื่อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลิต	 ต้นทุนกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน	 การผลิตที่ใช้วัสดุ 

สมัยใหม่	การผลิตที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

		 Theory	and	concept	of	manufacturing	processes	such	

as	 casting,	 forming,	machining	 and	welding;	material	 and	

manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	 

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	and	nano	manufacturing

0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6)

 Thermodynamics 1

	 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์	 คุณสมบัติทาง 

อุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์	และแก๊สจินตภาพ	กฎข้อที่	1	และข้อที่	2	

ของอณุหพลศาสตร์	การคนืสภาพและการไม่คืนสภาพกระบวนการกบัการ

ประยกุต์ใช้	การวเิคราะห์วฏัจักรคืนสภาพ	วฏัจักรคาร์โนต์	เอนโทรปี	วฏัจกัร

ก�าลัง	ไอน�้า	และวัฏจักรก�าลังมาตรฐานอากาศ

	 Definitions	and	concepts	of	thermodynamics;	properties	 

of	pure	 substances	and	 ideal	gases;	 first	 and	 second	 laws	of	

thermodynamics;	reversibility	and	availability;	process	and	ap-

plications;	reversible	cycle	analysis;	the	Carnot	cycle;	entropy;	

steam	power	cycle	and	air-standard	cycle

0303 381 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6)

 Mechanics of Materials

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 140 สถิตยศาสตร์

 Prerequisite : 0300 140 Statics

	 แรงและความเค้น	ความสมัพนัธ์ของความเค้นและความเครยีด 

ความเค้นในคาน	ไดอะแกรมของแรงเฉอืนและไดอะแกรมของโมเมนต์ดดั	

ระยะยุบตัวของคาน	 แรงบิด	 การโก่งเดาะของ	 เสาวงกลมของมอร์และ

ความเค้นในระนาบ	เกณฑ์ของความเสียหาย

	 Forces	and	stresses;	stresses	and	strains	relationship;	

stresses	in	beams;	shear	force	and	bending	moment	diagrams;	

deflection	of	beams;	torsion;	buckling	of	columns;	Mohr’s	circle	

and	combined	stresses;	failure	criterion

0303 382 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)

 Fluid Mechanics

	 สมบัติของของไหล	สถติศาสตร์ของของไหล	สมการโมเมนตัม

และสมการพลังงาน	สมการความต่อเนื่องและการเคล่ือนที่	 การวิเคราะห์

มิติ	และความคล้ายคลึง	การไหลแบบคงตัวของ	ของไหลที่กดอัดไม่ได้

		 Properties	 of	 fluid;	 fluid	 static;	momentum	 and 

energy	equations;	equation	of	continuity	and	motion;	similitude	

and	dimensional	analysis;	steady	incompressible	flow

  3. วิชาเฉพาะด้าน 

   ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน ไม ่น ้อยกว ่า  

60 หน่วยกิต

   ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  

60 หน่วยกิต

   3.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน 48 หน่วยกิต

0300 150 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Economics

	 วิธีการเปรยีบเทียบ	ค่าเส่ือมราคา	การประเมนิค่า	การทดแทน

ทรพัย์สนิ	ความเสีย่งและความไม่แน่นอน	การประมาณค่าผลสบืเนือ่งของ

ภาษีเงินได้

	 Methods	of	comparison;	depreciation;	evaluation	of	

replacement;	 risk	 and	 uncertainty;	 estimating	 income	 tax	 

consequences

0303 281  พลศาสตร์  3(3-0-6) 

 Dynamics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 140 สถิตยศาสตร์

 Prerequisite : 0300 140 Statics

	 หลักการของพลศาสตร์	 จลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ 

แข็งเกร็งในระนาบ	 2	 มิติ	 กฎข้อที่	 2	 ของนิวตัน	 สมการการเคลื่อนที่	

โมเมนตัมและการดล	ทฤษฎีเบื้องต้นของการสั่นสะเทือน

	 Principles	of	dynamics;	kinematics	of	particles	and	

rigid	body	 in	 2-dimensions;	Newton’s	 second	 law	of	motion;	

equation	 of	motion;	 impulse	 and	momentum;	 fundamental	

theory	of	vibration
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0303 284 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 Numerical Method for Engineers

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

 Prerequisite : 0300 230 Engineering 

Mathematics 3 

	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	 การประมาณ

การและการวเิคราะห์หาค่าความคลาดเคลือ่น	รากของสมการ	ระบบสมการ

เชิงเส้น	การประมาณค่าในช่วง	การถดถอยก�าลังสองน้อยที่สุด	การหาค่า

อินทิเกรตและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข	 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	 สมการ 

เชิงอนุพันธ์ย่อย	และวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์พื้นฐาน

	 Fundamental	 of	 numerical	 method;	 Numerical	 

approximation	and	error	 analysis;	Roots	 of	 equations;	Linear	

equation	 system;	 Interpolation;	 Least-squares	 regression;	 

Numerical	integration	and	differentiation;	Ordinary	differential	

equations;	 Partial	 differential	 equations	 and	 fundamentals	 of	

finite	elements	method

0303 291 วิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น 2(1-2-3)

 Introduction to Mechanical Engineering

	 การแนะน�าวชิาชพีวศิวกรรมเครือ่งกล	พืน้ฐานของกระบวนการ

ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล	การท�าโครงงานเป็นทีม	ทักษะความคิด

สร้างสรรค์	ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ทักษะการสื่อสารทางเทคนิค	และ

จรรยาบรรณวิศวกรรม

	 Introduction	to	mechanical	engineering	profession;	

fundamentals	 of	 the	mechanical	 engineering	design	process;	

team-based	projects;	 creative	 thinking	 skill;	 basic	 computer	

skills;	technical	communication	skills;	and	engineering	ethics

0303 301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)

 Mechanics of Machinery

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 281 พลศาสตร์ 

 Prerequisite : 0303 281 Dynamics 

	 กลไกและข้อต่อ	กลศาสตร์ของลกูเบีย้ว	เฟือง	ชดุเฟืองทด	การ

เคลือ่นที	่ความเร็วและความเร่งในเครือ่งจักรกล	การวเิคราะห์แรงสถติและ

แรงพลวัตในเครื่องจักรกล	การสมดุลในมวลที่มี	 การหมุนและเคลื่อนที่

กลับไปกลับมา

	 Linkages	and	 joints;	mechanics	of	cam;	gear;	gear	

train;	 displacements	 velocity	 and	 acceleration	 in	machines;	

static	 and	 dynamic	 force	 analysis	 in	machines;	 balance	 of	 

rotating	and	reciprocating	masses

0303 302  การออกแบบเครื่องจักรกล  3(3-0-6)

 Machine Design 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 381 กลศาสตร์วัสดุ 

 Prerequisite : 0303 381 Mechanics of Materials

	 หลกัพืน้ฐานของการออกแบบเครือ่งจกัรกลแบบง่าย	การเลอืก

วสัดวุศิวกรรม	ความเค้นและการยบุตวัในชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกล	ทฤษฎขีอง

การวิบัติ	 การล้า	 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	หมุดย�้าและข้อต่อ	

สลักเกลียว	สลักและการเชื่อม	สปริงขด	เพลา	โครงงานงานออกแบบ	

	 Fundamentals	 of	 machine	 design;	 selection	 of 

materials;	stress	and	deflection	in	machine	elements;	theory	of	

failure;	fatigue;	design	of	simple	machine	elements;	rivet	and	

fasteners	joints;	screw	fasteners;	pins	and	welding;	springs;	shaft;	

design	project

0303 303 กลศาสตร์ยานยนต์  3(3-0-6)

 Mechanics of Vehicles

	 สมรรถนะของการเร ่ งและการเบรค	 ภาระของถนน	 

แรงต้านทานการเคล่ือนทีแ่ละก�าลงัทีต้่องการ	สมรรถนะของเครือ่งต้นก�าลงั	

การแปลงสมรรถนะของเครื่องต้นก�าลัง	 การเข้าโค้งท่ีสภาวะคงตัว	

พลศาสตร์ของการขับข่ี	ระบบบังคบัเลีย้วและระบบกันสะเทือน	พลศาสตร์

ของการพลิกคว�่าและกลศาสตร์ในการถ่ายน�้าหนักของยานยนต์

	 Acceleration	and	braking	performance,	 road	 loads,	

resistance	forces	and	required	power,	engine	performance	and	

converse,	steady-state	cornering,	ride	dynamics,	steering	and	

suspension	 systems,	 tired	 characteristics,	 rollover	 dynamics,	

and	mechanics	of	vehicle’s	weight	transfer

0303 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6)

 Mechanical Vibration

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 281 พลศาสตร์ 

 Prerequisite : 0303 281 Dynamics 

		 นิยามของระบบท่ีมีระดับความอิสระเป็นหนึ่ง	 การเคลื่อนที่

แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	การสั่นสะเทือนจากการบิด	ระเบียบวิธีของระบบ

สมมูลย์	ระเบยีบวธิพีลงังาน	ระเบยีบวธิขีองไรย์เลย์	การสัน่สะเทอืนทีม่กีาร

หน่วง	ความหนืดและการหน่วงแบบคูลอมป์	 การสั่นสะเทือนแบบบังคับ	

ระบบที่มีระดับความอิสระหลายระดับ	ตัวดูดซับพลวัต

		 Definition	system	with	one	degree	of	freedom;	simple	

harmonic	motion;	 torsional	 vibration;	method	 of	 equivalent	

system;	 energy	method;	 Rayleigh	method;	 vibration	with	 

damping;	 viscous	 and	 coulomb	dampings;	 forced	 vibration;	

system	having	several	degree	of	freedom;	dynamic	absorber
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0303 311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทางวิศวกรรม 3(2-2-5)

 เครื่องกล

 Computer Aided Mechanical Engineering Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก 

 Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing

	 การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยส�าหรบัการออกแบบและการวเิคราะห์

ปัญหา	ทางวิศวกรรมเครื่องกล	การสร้างแบบจ�าลองทางกายภาพและการ

จ�าลองสถานการณ์ส�าหรบัปัญหา	ทางวศิวกรรมเครือ่งกล	และการประยกุต์

อื่นที่เกี่ยวข้อง

	 Use	 of	 computer	 for	 design	 and	 analysis	 of	 

mechanical	 engineering	 problems,	 physical	modeling	 and	

simulations	 of	mechanical	 engineering	problems	and	 related	

applications

0303 321 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6)

 Heat Transfer

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

  Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 

	 หลักเบื้องต้นของกระบวนการถ่ายเทความร้อน	การน�าความ

ร้อน	การพาความร้อน	การแผ่รังสีความร้อนและการน�าไปใช้	 เครื่องแลก

เปลี่ยนความร้อนและการถ่ายเทความร้อน	การเดือดและการควบแน่น

	 Modes	 of	 heat	 transfer;	 conduction;	 convection;	 

radiation	and	applications	of	heat	transfer;	heat	exchangers	and	

heat	transfer	enhancement;	boiling	and	condensation

0303 323 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6)

 Internal Combustion Engine

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 

 Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 

	 การจ�าแนกประเภทและหลกัมลูของเครือ่งยนต์สนัดาปภายใน	

อัตราส่วนผสมของน�้ามันกับอากาศ	 การเผาไหม้และระบบจุดระเบิด	

ซุปเปอร์ชาร์จและสกาเวนจิ้ง	ระบบหล่อลื่น	สมรรถนะของเครื่องยนต์และ

การทดสอบ

		 Identification	and	fundamentals	of	internal	combustion	 

engines;	air	and	 fuel	 ratio;	combustion	and	 ignition	systems;	

supercharging	and	scavenging;	lubrication;	engine	performance	

and	testing

0303 324  การท�าความเย็นและการปรับอากาศ  3(3-0-6)

 Refrigeration and Air Conditioning

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 

 Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 

		 ความรูพ้ืน้ฐานของการท�าความเยน็และสมัประสทิธิส์มรรถนะ	

ระบบอัดไอ	วัฏจักร	การท�าความเย็น	การวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ	

สมบัติของสารท�าความเย็น	การท�าความเย็น	แบบระเหย	และหอท�าความเย็น	

การท�าความเย็นแบบดูดกลืน	 การค�านวณภาระความเย็นของระบบท�า	

ความเยน็	การแช่แขง็อาหาร	กระบวนการการปรบัอากาศ	การค�านวณภาระ

ความเยน็ของระบบปรบัอากาศ	การออกแบบระบบการกระจายอากาศและ

ท่อส่งลม

	 Basic	knowledge	of	 refrigeration	and	coefficient	of	

performance;	vapor	compression	system;	 refrigeration	cycles;	

system	component	 analysis;	 refrigerant	 and	 their	 properties;	

evaporative	cooling	and	cooling	towers;	absorption	refrigeration;	

calculation	of	cooling	 load	of	 refrigeration	system;	 freezing	of	

foods;	 air	 condition	processes;	 cooling	 load	estimation	 of	 air	

conditioning	system;	air	distribution	and	duct	system	design

0303 391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1   1(0-3-0)

 Mechanical Engineering Laboratory 1 

	 ปฏบิตักิารพืน้ฐานในทางอุณหพลศาสตร์	การถ่ายเทความร้อน	

กลศาสตร์ของไหล	กลศาสตร์ของแข็ง	การทดลองเพือ่แนะน�าเครือ่งมอืและ

เทคนิคการทดลองต่างๆ	 เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานการ

ทดลองระบบต่างๆ	ในทางวิศวกรรมเครื่องกล

	 Experiments	on	foundation	of	thermodynamics;	heat	

transfer;	 fluid	mechanics;	 solid	mechanics;	 experiment	 to	 

introduce	 testing	equipment	and	experimental	 techniques	 to	

enhance	 the	understanding	of	 fundamental	 theory;	 testing	of	

other	mechanical	systems

0303 392 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0)

 Mechanical Engineering Laboratory 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 391 ปฏิบัติการวิศวกรรม

เครื่องกล 1 

 Prerequisite : 0303 391 Mechanical 

Engineering Laboratory 1

	 ปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล	เครื่อง

อัดอากาศและกังหัน	เครื่องยนต์เครื่องสูบ	เครื่องท�าความเย็น	เครื่องปรับ

อากาศ	การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของแข็ง	

การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร	และการควบคุมอัตโนมัติ

	 Experiments	on	gasoline	and	diesel	engines;	compressor	 

and	turbine;	gas	turbine	engine;	refrigeration;	air-conditioner;	
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experiments	on	heat	 transfer	and	solid	mechanics;	 testing	of	

agricultural	machinery	and	automatic	control

0303 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง 3(3-0-6)

 Power Plant Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 

 Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 

	 หลักการของการเปลี่ยนรูปของพลังงานและการมีอยู่ของ

พลังงาน	 เชื้อเพลิง	 และการสันดาป	 การศึกษาส่วนประกอบของไอน�้า	 

โรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส	โรงไฟฟ้าเครือ่งยนต์	สนัดาปภายใน	โรงไฟฟ้า	พลงัความ

ร้อนร่วม	โรงไฟฟ้าพลังน�้า	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	การควบคุมและชุดอุปกรณ์

ต่างๆ	เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้นก�าลัง	และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 Energy	conversion	principles	and	availability	concept;	

fuels	and	combustion	analysis	and	component	study	of	steam;	

gas	 turbine	 and	 internal	 combustion	 engine	 power	 plants,	

combined	cycle	and	cogeneration;	hydro	power	plant;	nuclear	

power	plant;	control	and	instrumentation;	power	plant	economics	 

and	environmental	impacts

0303 461 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)

 Automatic Control

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 Prerequisite : 0307 308 Foundation of Electri-

cal Engineering 

	 หลักการควบคุมอัตโนมัติ	 การวิเคราะห์	 และการสร้างแบบ

จ�าลองของระบบควบคุม	 เชิงเส้น	 เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้น	

การตอบสนองโดเมนเวลาและความถี่	 ไฮดรอลิก	นิวแมติกส์	 เคมี	 ไฟฟ้า

และเครื่องกล	การปรับปรุงสมรรถนะของระบบโดยการน�า	 การตาม	และ

การชดเชยของระบบควบคุม

		 Automatic	control	principle;	analysis	and	modeling	

of	linear	control	system;	stability	of	linear	feedback	system;	time	

domain	and	frequency	response;	hydraulic;	pneumatic;	chemical;	 

electrical	 and	mechanical	 examples;	 system	 performance	 

improvement	lead;	lag	compensations	treatment	of	unwanted	

disturbances

0303 497 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0)

 Mechanical Engineering Seminar

 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 

  Prerequisite : Senior Standing 

	 ค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อ

ทางวิชาการใน	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	และเทคโนโลยีในปัจจุบัน	แล้วน�า

เสนอรายงาน	

	 Discussion	 and	 investigation	 of	 current	 research	

developments;	current	practices;	current	researches;	and	special	

topics	related	to	aspects	of	mechanical	engineering	and	technology; 

submission	of	written	reports	

0307 308  พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6)

  Foundation of Electrical Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2 

 Prerequisite : 0204 102 Physics 2 

	 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั	

แรงดัน	 กระแสและก�าลังไฟฟ้า	 หม้อแปลงไฟฟ้า	 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

เบือ้งต้น	เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	มอเตอร์และการใช้งาน	หลกัการของระบบสาม

เฟส	การส่งก�าลังไฟฟ้า	เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า

	 Basic	DC	and	AC	circuit	analysis;	voltage;	current	

and	power;	transformers;	introduction	to	electrical	machinery:	

generators,	motors	 and	 their	 uses;	 concepts	 of	 three-phase	

systems;	method	of	power	transmission;	introduction	to	some	

basic	electrical	instruments	

0307 309  ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-0) 

 Foundation Electrical Engineering Laboratory 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 308 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0307 308 Foundation  of Electrical 

Engineering or Co-requisite

	 การทดลองสอดคล้องกับเนือ้หาในรายวิชา	0307	308	พืน้ฐาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

	 Laboratory	 experiments	 to	 accompany	 0307	 308	

Foundation	of	Electrical	Engineering

  3.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม จากรายวิชาต่อไปนี้	

  ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ก�าหนดให้เลือกเรียน	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต	

  ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศึกษา	ก�าหนดให้เลอืกเรยีน	ไม่น้อยกว่า	

3	หน่วยกิต

0303 305 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(3-0-6)

 ในการออกแบบเชิงกล  

 Finite Element Analysis in Mechanical Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 284 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

ส�าหรับวิศวกร 

 Prerequisite : 0303 284 Numerical Method for 

Engineers 
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	 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น	การสร้างสมการไฟไนต์

เอลิเมนต์ด้วยวิธีโดยตรง	 วิธีการแปรผัน	และวิธีถ่วงน�้าหนักเศษตกค้าง	

สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ในระบบหนึ่งมิติ	สองมิติ	สามมิติ	และฟังก์ชันการ

ประมาณภายในเอลิเมนต์	การประยุกต์ใช้ในปัญหาของแข็ง	ของไหล	และ	

การถ่ายเทความร้อน	มีการใช้ซอตฟ์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์

	 Introduction	 to	 finite	 element	method	procedure;	

formation	 of	 finite	 element	 equations	using;	 direct	 approach;	

variational	approach;	and	method	of	weighted	residuals;	finite	

element	equations	in	one;	two	and	three	dimensions;	and	their	

element	interpolation	functions;	applications	to	solid	and	fluid;	

and	heat	transfer	problems;	the	use	of	Finite	Element	Analysis	

Software	

0303 306 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและเกษตร 3(3-0-6)

 Food and Agricultural Process Design

	 แนวคิด	 การออกแบบ	และการเลือกเคร่ืองจักรกลของไหล	

ระบบท่อ	อุปกรณ์ทาง	ความร้อน	ระบบส่งก�าลัง	ระบบขนถ่ายวัสดุอาหาร

และเกษตร	กรณีศึกษาและการออกแบบโครงงาน

	 Concept;	 design	 and	 selection	 of	 fluid	machinery;	

piping	system;	thermal	equipment;	power	transmission	system;	

food	and	agricultural	products	conveying	system;	case	study	

and	project	design

0303 307 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ  3(3-0-6)

 Agricultural Machinery and Management

	 การค�านวณค่าใช้จ่ายในการในการใช้เคร่ืองจักรกลเกษตร	 

การวเิคราะห์จดุคุม้ทนุ	การเลอืกขนาดของเครือ่งจักรกลเกษตรทีเ่หมาะสม	

การวางแผนการทดลอง	 การทดสอบและประเมินผลการท�างาน	 

การวิ เคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักรกลเกษตรที่ ใช ้ในประเทศ	 

และกรณีศึกษา

	 Cost	determination	in	the	utilization	of	agricultural	

machinery;	break-even	analysis;	selection	of	appropriate	sizes;	

experimental	 design;	 testing	 and	 evaluation;	 performance	

analysis	of	agricultural	machinery	used	 in	Thailand	and	case	

studies

0303 341 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Conservation and Management

	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน	

หลกัเบือ้งต้นของการอนุรกัษ์พลงังานภายในอาคารและโรงงานอตุสาหกรรม 

การถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร	อาคารประหยดัพลงังาน	สภาวะ

ความสบาย	มาตรการและเทคโนโลยกีารประหยดัพลงังานในอปุกรณ์ไฟฟ้า

และความร้อน	การประเมนิศกัยภาพการประหยดัพลงังานและผลตอบแทน

การลงทนุ	เครือ่งมอืและเทคนคิในการตรวจวดัและวเิคราะห์การใช้พลงังาน	

การลดค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้า	 ความสัมพันธ์ ์ระหว่าง

พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการอนุรักษ์พลังงาน

โดยกลไกการพัฒนาที่สะอาดและคาร์บอนเครดิต

	 Laws	relating	energy	conservation	and	management;	

introduction	to	energy	conservation	in	building	and	industry;	

overall	heat	transfer	through	building	envelope;	energy	saving	

building;	thermal	comfort;	measures	and	technology	for	energy	

saving	in	electrical	and	thermal	machines;	evaluation	of	energy	

conservation	 and	 return	 on	 investment;	 instruments	 and	 

techniques	 for	 energy	 audit;	 reduction	 of	 electricity	 cost	 for	

different	electricity	rates;	energy	and	environment	relationship;	

additional	benefit	from	energy	conservation	by	clean	development 

mechanism	and	carbon	credit

0303 342 อุณหพลศาสตร์ 2  3(3-0-6)

 Thermodynamics 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

 Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 

	 กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์	 การอนุรักษ์พลังงาน

เครื่องจักรไอน�้า	กังหันไอน�้า	กังหันแก๊ส	หัวฉีด	เครื่องอัด	

	 The	second	law	of	thermodynamics;	energy	conservation;	 

steam	engines;	steam	turbine;	gas	turbine;	nozzle;	compressor

0303 404 การออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Piping System Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 382 กลศาสตร์ของไหล 

 Prerequisite : 0303 382 Fluid Mechanics 

	 มาตรฐานท่อ	 วัสดุที่ใช้ท�าท่อและฉนวนหุ้มท่อ	การออกแบบ

ระบบท่อน�้า	 การออกแบบระบบท่อลมอัด	 การออกแบบระบบท่อน�้าร้อน	

การออกแบบระบบท่อไอน�้า	กรณีศึกษาและโครงงานออกแบบ

	 Piping	 standard;	 piping	materials	 and	 insulators;	

water	 piping	 system	design;	 compressed-air	 piping	 system	

design;	heat	pipe	system	design;	steam	piping	system	design;	

case	studies	and	design	project

0303 406 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6)

 Agricultural Machinery Engineering

	 คุณสมบัติเชิงกลของดินและพืชที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

เคร่ืองจักรกลเกษตร	หลักการท�างานของเคร่ืองจักรกลเกษตร	หลักการ

ออกแบบเครื่องมือจักรกลเกษตรและเครื่องมือส�าหรับฟาร์ม	เครื่องมือไถ
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พรวน	เครือ่งมอืเพาะปลกูพชื	เครือ่งมอืเกบ็เกีย่ว	การทดสอบและประเมนิ

สมรรถนะเครื่องมือจักรกลเกษตร	 มาตรฐานเครื่องจักรกลเกษตร	

เศรษฐศาสตร์และการบริหารเครื่องจักรกลเกษตรเบื้องต้น

	 Mechanical	 properties	 of	 soil	 and	plant	 related	 to	

agricultural	machinery	design;	principles	of	agricultural	machinery 

operations;	 principles	 of	 agricultural	machines	 and	 farm	 

implements	design:	tillage	equipments,	planting	and	cultivating	

equipments	 harvesting	machines;	 testing	 and	 performance	

evaluation	 agricultural	 machines;	 agricultural	 machinery	 

standards;	introduction	to	economics	and	agricultural	machinery	

management

0303 407 เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 3(3-0-6)

 Agricultural Products Storage Technology

	 ความส�าคัญของการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร	ความสัมพันธ์

ระหว่างความชืน้และอณุหภมูทิีม่ต่ีอการเกบ็รกัษา	การสญูเสยีของผลผลติ	

การเกบ็เกีย่วและการเกบ็รกัษาหลงัเกบ็เกีย่ว	การแปรรปูเพือ่การเกบ็รกัษา	

การเก็บรักษาในห้องเย็น	 การควบคุมการใช้และการบ�ารุงรักษาเคร่ืองมือ	

อุปกรณ์และการฝึกปฏิบัติ

	 Importance	of	agricultural	products	storage;	relation	

between	of	moisture	content	and	temperature	of	storage;	loss	of	

agricultural	productions;	harvested	and	post-harvest	 storage;	

moderated	to	storage;	storage	in	freezing	room;	controlled	and	

maintained	tools	and	practices

0303 423 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6)

 Fluid Machinery

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 382 กลศาสตร์ของไหล 

 Prerequisite : 0303 382 Fluid Mechanics

	 การจ�าแนกประเภท	คุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องจักรกล

ของไหล	เครื่องกังหัน	ปั๊ม	พัดลม	โบลวเวอร์	เครื่องอัดคาวิเตชั่น	ปั๊มแบบ

ลูกสูบ	และงานออกแบบ

	 Identification;	basic	characteristics	of	fluid	machinery;	

turbines;	pumps;	fan;	blower;	cavitations	compressor;	reciprocating	 

pump;	design	works	

0303 424 การท�าความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Refrigeration and Air Conditioning

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 324 การท�าความเย็นและการ

ปรับอากาศ  

 Prerequisite : 0303 324 Refrigeration and Air 

Conditioning

	 ระบบคอยล์และเครื่องอัดแบบผสม	 การท�าความเย็นแบบ 

ดูดซับ	และการลดความชื้นด้วยสารเคมี	ปัญหาของวัฏจักร	การออกแบบ

ส�าหรับระบบที่มีอุณหภูมิต�่า	 การผลิตแก๊สเหลวในทางอุตสาหกรรม	 

การออกแบบระบบปรับอากาศส�าหรับที่พักอาศัย	 อาคารพาณิชย์	 โรงงาน

อุตสาหกรรม	การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ	ฉนวนความร้อน	

การออกแบบห้องสะอาด	

	 Coils	 system	 compound	 compressors;	 absorption	

refrigerating;	dehumidification	by	chemical;	cycle	problems;	low	

temperature	system	design;	liquid-gas	production	for	industry;	

air	 conditioning	design	 for	 dwelling;	 commercial	 buildings; 

industries;	conservation	of	energy	in	air	conditioning	system;	

thermal	insulation	cleaning	design	room

0303 427 ท่อความร้อน  3(3-0-6)

 Heat Pipe

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 321 การถ่ายเทความร้อน

 Prerequisite : 0303 321 Heat Transfer 

	 หลักการเบื้องต้นของท่อความร้อนและตัวแลกเปลี่ยนความ

ร้อน	 ทฤษฎีพื้นฐานใน	 การเลือกคอนเทนเนอร์	 วิกค์และสารท�างาน	 

การทดลองสมรรถนะและการใช้งาน	ท่อความร้อนชนิดพิเศษ

		 Principles	 of	 heat	 pipe	 and	 heat	 exchanger;	 

fundamental	theory	of	container	selection;	Vicks	and	working	

substance;	performance	experiment	and	usage;	special	heat	pipe

0303 441  การออกแบบระบบทางความร้อน  3(3–0-6)

  Thermal System Design

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 321 การถ่ายเทความร้อน และ 

0303 382 กลศาสตร์ของไหล

  Prerequisite : 0303 321 Heat Transfer and   

0303 382 Fluid Mechanics 

	 การออกแบบระบบท่ีท�างานได้หรือระบบท�างานท่ีเหมาะสม	

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	การหาสมการแสดงคุณลักษณะของอุปกรณ์ทาง

ความร้อนโดยใช้ข้อมูลจากการทดลอง	แบบจ�าลองอุปกรณ์ทางความร้อน

บนพื้นทางของกฎทางฟิสิกส์	 แบบจ�าลองและการจ�าลองการท�างานของ

ระบบทางความร้อน	 เทคนิคการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับระบบทาง

ความร้อน

		 Designing	a	workable	system	or	an	optimum	system;	

engineering	economics;	equation	fitting	for	characterization	of	

thermal	equipment	using	experimental	data;	modeling	of	thermal	

equipment	based	upon	physical	laws;	thermal	system	modeling	

and	simulation;	and	selected	optimization	techniques	for	thermal	

systems
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0303 443 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6)

 Solar Energy Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 321 การถ่ายเทความร้อน 

 Prerequisite : 0303 321 Heat Transfer 

	 คุณลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการวัด

รังสีดวงอาทิตย์	 กระบวนการการถ่ายโอนความร้อนที่เกี่ยวข้อง	 การ

ออกแบบอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์	การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานไฟฟ้า

	 Physical	characteristics	of	solar	energy	and	radiation	

measurement;	 related	 heat	 transfer;	 design	 of	 solar	 energy	 

equipment;	conversion	of	solar	energy	to	electrical	energy

0303 444 ทรัพยากรพลังงานทางเลือก 3(3-0-6)

 Alternative Energy Resources 

	 แหล่งพลังงานและสถานการณ์ด้านพลังงานของโลกและ

ประเทศไทย	ชวีมวลและเทคโนโลยกีารแปรรปูเชงิเคมคีวามร้อน	พชืน�า้มนั

และไบโอดีเซล	ไบโอเอทานอลและแก๊สโซฮอล์	ก๊าซชีวภาพ	เชื้อเพลิงที่ได้

จากขยะ	พลังงานน�้า	พลังงานลม	พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้	

เซลล์เชือ้เพลงิและพลงังานไฮโดรเจน	พลงังานความร้อนใต้พิภพ	พลงังาน

นิวเคลียร์	และหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงานทดแทน

	 Global	and	regional	energy	resources	and	situations;	

biomass	and	thermochemical	conversion	technology;	oil	crops	

and	biodiesel;	bio-ethanol	and	gasohol;	bio	gas;	refuse	derived	

fuel;	hydropower;	wind	energy;	solar	energy	and	applications;	

fuel	 cell	 and	 hydrogen	 energy;	 geothermal	 energy;	 nuclear	 

energy;	 and	 sufficiency	 economy	philosophy	 and	 renewable	

energy	development

0303 445 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(3-0-6)

 Bio-fuel Production Technologies

 นิยามและส่วนประกอบของชีวมวล	เทคโนโลยีการผลิตไบโอ

ดีเซล	การผลิตไบโอออยล์ด้วยกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็ว	เทคโนโลยี

การผลิตแก ๊สสังเคราะห ์ด ้วยเทคโนโลยีแก ๊สซิฟ ิ เคชั่น	 การผลิต

ไฮโดรคาร์บอนเหลวด้วยกระบวนการฟิชเชอร์-ทรอป	เทคโนโลยีการผลิต

ไบโอเอทานอล	 เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ	 เทคโนโลยีการผลิตแก๊ส 

ไบโอไฮโดรเจน

	 Definition	 and	 composition	 of	 biomass;	 bio-diesel	

production	 technology;	 bio-oil	 production	 via	 fast	 pyrolysis	

processes;	 syn-gas	 production	 by	 gasification	 technology;	 

production	of	liquid	hydrocarbons	via	Fischer-Tropsch	process;	

bio-ethanol	production	technology;	bio-gas	production	technology;	 

bio-hydrogen	production	technology

0303 446 เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล 3(3-0-6)

 Biodiesel Production Technology

	 พื้นฐานของการผลิตไบโอดีเซล	การก�าหนดลักษณะและคุณ

สมบัติของไบโอดีเซล	ชนิดของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล	อุปกรณ์และ

การด�าเนินงานในโรงงานไบโอดีเซลเบื้องต้น	การด�าเนินการหลังเสร็จสิ้น

ปฏิกิริยา	 การจัดการและการน�ากลับมาใช้ใหม่ของสารต้ังต้นท่ีเหลือและ

ผลิตผลข้างเคียง	กรณีศึกษา

	 Basics	of	biodiesel	production;	biodiesel	specifications	

and	properties;	types	of	biodiesel	production	processes;	basic	

plant	 equipment	 and	 operation;	 post	 reaction	 processing;	 

treatment	and	recovery	of	side	streams;	case	studies

0303 462 ระบบนิวเมตริก/ไฮดรอลิกและการควบคุม 3(3-0-6)

 Pneumatic / Hydraulic Devices System 

 and Control 

	 กฎเบื้องต้น	 และชนิดของระบบควบคุม	 ระบบจ่ายก�าลัง 

อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก	 สัญลักษณ์และการท�างาน	 

การควบคมุระบบนวิแมตกิและไฮดรอลกิขัน้พืน้ฐาน	การควบคมุนวิแมตกิ

และไฮดรอลิก	ด้วยไฟฟ้า	หลักในการประยุกต์ใช้งานควบคุม	การปฏิบัติ

การเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐาน	และการใช้ในงานควบคุมกระบวนการ

	 Hydraulic/pneumatic	device;	 system	control	 basic	

law;	types	of	control	system;	power	system	unit;	hydraulic	and	

pneumatic	devices;	symbols	and	acting;	basic	of	hydraulic	and	

pneumatic	 control	 system;	 hydraulic	 and	 pneumatic	with	 

electrical	circuit	control;	principles	of	application	control;	basic	

device	practice;	and	application	for	process	control

0303 481 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6)

 Measurement and Instruments

	 พื้นฐานการวัด	หลักการท�างานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

วดัทางวศิวกรรม	การประยกุต์ใช้หลกัทางสถติิในการวเิคราะห์และปรบัปรงุ

ข้อมูล

	 Fundamental	of	measurement	Principles	and	applications	 

of	measuring	instruments	in	engineering;	Statistical	methods	

for	data	analysis	and	data	improvement

0306 406 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automation Technology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 308 Foundation of Electrical 

Engineering

	 ออกแบบและการผสมผสานของระบบอัตโนมัติ	แนะน�าส่วน

ประกอบในระบบอตัโนมตั	ิได้แก่	หุน่ยนต์	เครือ่งจกัรอตัโนมตั	ิตวัตรวจวดั	
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อเิลก็โทร-ไฮดรอลกิและอเิลก็โทร-นวิแมตกิ	เครอืข่าย	แมชชนีวชิัน่	แนะน�า

เทคโนโลยี	การควบคุมและการเขียนโปรแกรม	ได้แก่	การควบคุมซีเควน	

การควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้การควบคุมกระบวนการ	

ระบบควบคุมและประมวลแบบศูนย์รวม	และตัวอย่างของระบบอัตโนมัติ

	 Design	 and	 integration	 of	 an	 automation	 system	 

introduction	to	components	 in	automation	systems	 including	

robotics	automated	machines,	sensors,	timer	and	counter	circuits	

actuators	 understanding	 of	 basic	 electro-hydraulic	 and	

electro-pneumatic	 circuits	 networking	 machine	 vision	

introduction	to	control	technology	and	programming	including	

sequence	control	 programmable	 logic	 control	 process	 control	

supervisory	control	and	data	acquisition	(SCADA)	and	examples	

of	automation	systems

    3.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ จากรายวิชา	ต่อไปนี้

  ส�าหรับโปรแกรมปกติ   ก�าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต

  ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา  ก�าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต

 โปรแกรมปกติ

0303 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล  3(240 ชั่วโมง)

 Mechanical Engineering Training

 เงื่อนไขของรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

 Prerequisite : Consent of Faculty

	 นิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในสาขาวิชาท่ีก�าลังศึกษาอยู่	

การฝึกงานต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาและฝึกงานของ

คณะ	นิสิตต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง	นิสิตต้องส่งรายงานและผ่าน

กระบวนการประเมินผล

	 The	 student	must	 pass	 a	 practical	 engineering	 

training	in	his/her	area	of	study	and	approved	by	the	Faculty.	

The	student	must	complete	at	least	240	working-hours.	A	full	

report	is	required	for	evaluating

0303 498 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)

 Mechanical Engineering Project 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 หรือได้รับความ

เห็นชอบจากคณะ

 Prerequisite : Senior Standing or Consent of 

Faculty

	 หัวข้อโครงงานเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ	 นิสิตด�าเนินการศึกษา

จัดท�าเค้าโครง	 แผนงานการจัดการโครงงานด้านวิศวกรรม	 แล้วน�าเสนอ

รายงาน	 และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้นภายใต้	 การดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษา

	 Project	topic	is	chosen	by	student.	The	student	must	

study	and	complete	engineering	proposal	report	and	take	an	oral	

examination	under	supervision	of	advisor

0303 499 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  2(0-6-0)

 Mechanical Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 498 โครงงานทางวิศวกรรม

เครื่องกล 1

 Prerequisite : 0303 498 Mechanical 

Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการท่ีได้ศึกษาไว้ในโครงงานวิศวกรรมให้ส�าเร็จ

พร้อมเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 The	project	must	be	related	with	the	area	of	study	

and	approved	by	the	faculty.	The	student	must	write	a	complete	

engineering	report	and	take	an	oral	examination	under	supervision	 

of	advisor.

โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(1-4-4) 

 Cooperative Education Preparation

 เงื่อนไขของรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

  Prerequisite : Consent of Faculty

 หลักการ	แนวคิด	และกระบวนการของสหกิจศึกษา	ระเบียบ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน	ความรู้

พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	การสื่อสารและ	มนุษยสัมพันธ์	การ

พัฒนาบุคลิกภาพ	ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	เทคนิค

การน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

	 Principles;	 concepts	 and	processes	 of	 cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;	basic	knowledge	and	

techniques	in	job	application;	basic	knowledge	and	techniques	

in	working;	communication	and	human	 relations;	personality	

development;	 quality	management	 system	 in	workplaces;	 

presentation	techniques;	report	writing

0300 391  สหกิจศึกษา 6(0-40-0)

 Cooperative Education

 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะ

  Prerequisite : Senior Standing and Consent 

of Faculty

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มี
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ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	 มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ	 

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล	

ท�าให้นสิติมคีณุภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการและแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	 

university	and	the	work	place	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systemic	thinking; observation;	decision	making;	analytical	and	

evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	who	

are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียน	และสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อหลักสูตร  
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Civil	Engineering	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมโยธา)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Engineering	(Civil	Engineering)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Eng.	(Civil	Engineering)

หลักสูตร
 1.	หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา	ปรญิญาตร	ีระบบปกต	ิและระบบพเิศษ	มจี�านวนหน่วยกติ	รวมตลอด

หลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	145	หน่วยกิต

	 2.	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	ปริญญาตรี	ระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	มีจ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอด

หลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	145	หน่วยกิต	โดยเทียบกับหลักสูตร	4	ปี

โครงสร้างหลักสูตร
   หมวดวิชาและกลุ่มวิชา                        จ�านวนหน่วยกิต

      โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 109 หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาเฉพาะพื้นฐาน	 	 	 	

	 	 	 2.1.1	 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 21	หน่วยกิต	 21	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.2	 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม	1	 	 27	หน่วยกิต	 27	หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	 	61	หน่วยกิต	 	61	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม	 	 52	หน่วยกิต	 52	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม	 	 3	หน่วยกิต	 -

	 	 	 2.2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ	 6	หน่วยกิต	 9	หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

    รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 145 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ

โปรแกรมสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต	นิสิตระบบ

พิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	ไม่เกิน	30	หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	ทั้งโปรแกรมปกติและ

โปรแกรมสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 109	หน่วยกิต	นิสิตระบบ

พิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้ได้

  2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน

   2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา  

    ก�าหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต

	 0300	130	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	1

	 0300	131	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	2

	 0300	230	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	3

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)	

	 	 Physics	1	

	 0204	102	 ฟิสิกส์	2			 3(3-0-6)	

	 	 Physics	2	

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	2

   2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา  

    ก�าหนดให้เรียน 27 หน่วยกิต

	 0300	110	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์**	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Programming	

	 0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Engineering	Workshop	Practicum

	 0300	140	 สถิตยศาสตร์**	 3(3-0-6)	

	 	 Statics	

	 0300	120	 การเขียนแบบกราฟฟิก	 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Drawing	

	 0300	101	 วัสดุวิศวกรรม**	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Materials	

	 0301	212	 ก�าลังวัสดุ**	 3(3-0-6)

	 	 Strength	of	Materials	

	 0301	230	 การส�ารวจ****	 3(3-0-6)

	 	 Surveying	

	 0301	232	 การส�ารวจภาคสนาม*/****	 1(80	ชม.)

	 	 Field	Survey	

	 0301	320	 ชลศาสตร์***	 3(3-0-6)

	 	 Hydraulics	

	 0301	321	 ปฏิบัติการชลศาสตร์***	 1(0-3-0)

	 	 Hydraulics	Laboratory	

	 0301	370	 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรโยธา**	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Mathematics	for	Civil	Engineers	

 

  2.2) วิชาเฉพาะด้าน  

   ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

61 หน่วยกิต

   ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

61 หน่วยกิต

   2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

52 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน  

ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

	 0301	210	 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ**	 3(3-0-6)

	 	 Civil	Engineering	Materials	and	Testing	

	 0301	211	 ปฏิบัติการวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา	 1(0-3-0)

	 	 และการทดสอบ**	 	

	 	 Civil	Engineering	Materials	

	 	 and	Testing	Laboratory	

	 0301	214	 ทฤษฎีโครงสร้าง**	 3(3-0-6)

	 	 Structural	Theory

	 0301	220	 อุทกวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Hydrology	

	 0301	231	 ปฏิบัติการส�ารวจ****	 1(0-3-0)

	 	 Surveying	Laboratory

	 0301	312	 การวิเคราะห์โครงสร้าง**	 3(3-0-6)

	 	 Structural	Analysis	

	 0301	314	 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก**	 4(3-2-8)

	 	 Reinforced	Concrete	Design	

	 0301	322	 วิศวกรรมชลศาสตร์***	 3(3-0-6)

	 	 Hydraulic	Engineering	

	 0301	340	 วิศวกรรมการทาง****	 3(3-0-6)

	 	 Highway	Engineering	
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	 0301	341	 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง****	 1(0-3-0)

	 	 Highway	Engineering	Laboratory	

	 0301	350	 ปฐพีกลศาสตร์***	 3(3-0-6)

	 	 Soil	Mechanics	

	 0301	351	 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์***	 1(0-3-0)

	 	 Soil	Mechanics	Laboratory	

	 0301	352	 วิศวกรรมฐานราก***	 3(3-0-6)

	 	 Foundation	Engineering	

	 0301	410	 การออกแบบอาคาร**	 3(3-0-6)

	 	 Building	Design	

	 0301	411	 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง**	 3(3-0-6)

	 	 Prestressed	Concrete	Design	

	 0301	412	 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก**	4(3-2-8)

	 	 Timber	and	Steel	Design	

	 0301	414	 คอนกรีตเทคโนโลยี	 3(2-3-5)

	 	 Concrete	Technology

	 0301	422	 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล****	 3(3-0-6)

	 	 Water	Supply	and	Sanitary	Engineering	

	 0301	460	 การจัดการการก่อสร้าง****	 3(3-0-6)

	 	 Construction	Management

	 0301	497	 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา*	 1(0-3-0)

	 	 Civil	Engineering	Seminar	

หมายเหตุ	 *	เป็นรายวิชาบังคับ	มีผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

	 	 **	เป็นรายวชิาในกลุม่ความรูด้้านวศิวกรรมโครงสร้างและวัสดุ

	 	 ***	เป็นรายวิชาในกลุ่มความรู้ด้านปฐพีและชลศาสตร์

	 	 ****	เป็นรายวิชาในกลุม่ความรู้ด้านวิศวกรรมส�ารวจและการ

จัดการ

   2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน	 ไม่น้อยกว่า	 

3	หน่วยกิต	จากรายวิชา	ต่อไปนี้	 	

 

	 0301	270	 วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Engineering	

	 	 and	Illumination	in	Buildings	

	 0301	360	 การจัดการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Economics	Management	

	 0301	415	 การออกแบบสะพาน	 3(3-0-6)

	 	 Bridge	Design	

	 0301	416	 วิศวกรรมแผ่นดินไหว	 3(3-0-6)

	 	 Earthquake	Engineering	

	 0301	417	 วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์	 3(3-0-6)

	 	 Finite	Element	Method	

	 0301	424	 วิศวกรรมชลประทานและการระบาย	 3(3-0-6)

	 	 Irrigation	and	Drainage	Engineering	

	 0301	427	 อุทกวิทยา	และ	น�้าท่าในชุมชนเมือง	 3(3-0-6)

	 	 Urban	Hydrology	and	Stormwater	

	 0301	428	 การจัดการทรัพยากรน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Water	Resources	Management	

	 0301	432	 การส�ารวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ	 3(3-0-6)

	 	 Photogrammetry	

	 0301	434	 การส�ารวจเส้นทาง	 3(3-0-6)

	 	 Route	Surveying	

	 0301	435	 งานส�ารวจดาวเทียมจีพีเอส	 3(3-0-6)

	 	 GPS	Satellite	Surveying	

	 0301	440	 วิศวกรรมขนส่ง	 3(3-0-6)

	 	 Transportation	Engineering	

	 0301	442	 วิศวกรรมการจราจร	 3(3-0-6)

	 	 Traffic	Engineering	

	 0301	443	 วิศวกรรมทางรถไฟ	 3(3-0-6)

	 	 Railway	Engineering

	 0301	451	 การเพิ่มเสถียรภาพของดิน	 3(3-0-6)

	 	 Soil	Stabilization	

	 0301	452	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ

	 	 ทางวิศวกรรมปฐพีและฐานราก	 3(3-0-6)

	 	 Application	of	Computer	in	Geotechnical	

	 	 Engineering	Design	

	 0301	462	 การประมาณราคาและข้อก�าหนดในงานก่อสร้าง	 3(3-0-6)

	 	 Construction	Estimating	and	Specifications	

	 0301	464	 การเขียนแบบส�าหรับโครงการงานวิศวกรรมโยธา	 3(3-0-6)

	 	 Drawing	of	Civil	Engineering	Project

	 0301	465	 การควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 3(3-0-6)

	 	 Construction	Supervision	of	Reinforced

	 	 Concrete	Building

	 0301	467	 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง	 3(3-0-6)

	 	 Ethics	and	Law	for	Construction

	 0301	470	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรมโยธา	 3(3-0-6)

	 	 Computer	Applications	for	Civil	Engineering	

	 0301	481	 การรับรู้ระยะไกลในอุทกวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Remote	Sensing	in	Hydrology	

	 0305	370	 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Impact	Assessment	

	 0305	426	 วิศวกรรมการระบายน�้าเสียและน�้าฝน	 3(3-0-6)

	 	 Wastewater	and	Rainstorm	

	 	 Drainage	Engineering
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   2.2.3) กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ  6 หน่วยกิต จากรายวิชา	 

ต่อไปนี้

	 0301	399*	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา	 3(240	ชั่วโมง)

	 	 Civil	Engineering	Training	 	

หมายเหตุ	 *	 นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	 

นิสิตระบบปกติ	ต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	

หรือ	U

	 0301	498	 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	1	 1(0-3-0)

	 	 Civil	Engineering	Project	1	

	 0301	499	 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	2	 2(0-6-0)

	 	 Civil	Engineering	Project	2	

   

  ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา 9	หน่วยกิต	

	 	 จากรายวิชา	ต่อไปนี้

	 0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(1-4-4)	

	 	 Cooperative	Education	Preparation	

หมายเหตุ	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

	 0300	391	 สหกิจศึกษา	 6(0-40-0)	

	 	 Cooperative	Education

หมายเหตุ	ผลการเรียนเป็นแบบเกรด

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนการศึกษา 
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ระบบปกติและระบบพิเศษ

ปีที่ 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป	 	 	

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 	 	

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1	

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective	

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective	

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective	

2

รวม 18

  

ปีที่ 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2			

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer	Programming

3(2-2-5)

0300	140 สถิตยศาสตร์

Statics

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 19
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ปีที่ 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0301	212 ก�าลังวัสดุ	

Strength	of	Materials

3(3-0-6)

0301	230 การส�ารวจ

Surveying

3(3-0-6)

0301	231 ปฏิบัติการส�ารวจ

Surveying	Laboratory

1(0-3-0)

0301	320 ชลศาสตร์	

Hydraulics

3(3-0-6)

0301	321 ปฏิบัติการชลศาสตร์	

Hydraulics	Laboratory

1(0-3-0)

รวม 20

ปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	210 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ

Civil	Engineering	Materials	and	Testing	

3(3-0-6)

0301	211 ปฏิบัติการวัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ	

Civil	Engineering	Materials	and	Testing	Laboratory	

1(0-3-0)

0301	214 ทฤษฎีโครงสร้าง	

Structural	Theory	

3(3-0-6)

0301	220 อุทกวิทยา	

Hydrology	

3(3-0-6)

0035	001 หนี่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2)

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน	

English	for	Specific	Purposes	

2(1-2-3)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 18
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ปีที่ 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	312 การวิเคราะห์โครงสร้าง	

Structural	Analysis

3(3-0-6)

0301	412 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก	

Timber	and	Steel	Design

4(3-2-8)

0301	350 ปฐพีกลศาสตร์	

Soil	Mechanics	

3(3-0-6)

0301	351 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์	

Soil	Mechanics	Laboratory

1(0-3-0)

0301	414 คอนกรีตเทคโนโลยี

Concrete	Technology

3(2-3-5)

0301	370 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรโยธา

Applied	Mathematics	for	Civil	Engineers

3(3-0-6)

0301	232 การส�ารวจภาคสนาม	

Field	Survey

1(80	ชั่วโมง)*/****

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 20

หมายเหตุ */****	ก�าหนดไว้ในช่วงปิดภาคเรียน	จ�านวนไม่น้อยกว่า	80	ชั่วโมง	

	 	 	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

ปีที่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	322 วิศวกรรมชลศาสตร์	

Hydraulic	Engineering

3(3-0-6)

0301	340 วิศวกรรมการทาง	

Highway	Engineering

3(3-0-6)

0301	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง

Highway	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0301	314 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	

Reinforced	Concrete	Design

4(3-2-8)

0301	460 การจัดการการก่อสร้าง	

Construction	Management

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 20
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา	

Civil	Engineering	Training	(Audit)

3

(240	ชั่วโมง)

รวม 3

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา

Cooperative	Education	Preparation	(Audit)

3(1-4-4)

รวม 3

ปีที่ 4 ภาคต้น 

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	352 วิศวกรรมฐานราก	

Foundation	Engineering

3(3-0-6)

0301	410 การออกแบบอาคาร	

Building	Design

3(3-0-6)

0301	411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

Prestressed	Concrete	Design

3(3-0-6)

0301	422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล	

Water	Supply	and	Sanitary	Engineering

3(3-0-6)

0301	497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

Civil	Engineering	Seminar

1(0-3-0)*

0301	498 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	1

Civil	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective	

3

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 19

หมายเหตุ	*ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U
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ปีที่ 4 ภาคปลาย 

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	2	

Civil	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวม 8

ปีที่ 4 ภาคต้น 

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	352 วิศวกรรมฐานราก	

Foundation	Engineering

3(3-0-6)

0301	410 การออกแบบอาคาร	

Building	Design

3(3-0-6)

0301	411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

Prestressed	Concrete	Design

3(3-0-6)

0301	422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล	

Water	Supply	and	Sanitary	Engineering

3(3-0-6)

0301	497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

Civil	Engineering	Seminar

1(0-3-0)*

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 21

หมายเหตุ	*ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U	 	 	 	

ปีที่ 4 ภาคปลาย 

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	391 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

6(0-40-0)

รวม 6
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 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป	

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0301	230 การส�ารวจ

Surveying

3(3-0-6)

0301	231 ปฏิบัติการส�ารวจ

Surveying	Laboratory

1(0-3-0)

รวม 21

ปีที่ 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2			

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0301	210 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ

Civil	Engineering	Materials	and	Testing	

3(3-0-6)

0301	211 ปฏิบัติการวัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ	

Civil	Engineering	Materials	and	Testing	Laboratory	

1(0-3-0)

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน	

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

รวม 19
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ปีที่ 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0301	212 ก�าลังวัสดุ	

Strength	of	Materials

3(3-0-6)

0301	320 ชลศาสตร์

Hydraulics

3(3-0-6)

0301	321 ปฏิบัติการชลศาสตร์

Hydraulics	Laboratory

1(0-3-0)

0301	350 ปฐพีกลศาสตร์	

Soil	Mechanics	

3(3-0-6)

0301	351 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์	

Soil	Mechanics	Laboratory

1(0-3-0)

0301	370 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรโยธา

Applied	Mathematics	for	Civil	Engineers

3(3-0-6)

0301	232 การส�ารวจภาคสนาม	

Field	Survey

1(80	ชั่วโมง)*/****

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 20

หมายเหตุ */****	ก�าหนดไว้ในช่วงปิดภาคเรียน	จ�านวนไม่น้อยกว่า	80	ชั่วโมง	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

ปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	214 ทฤษฎีโครงสร้าง	

Structural	Theory

3(3-0-6)

0301	220 อุทกวิทยา	

Hydrology

3(3-0-6)

0035	001 หนี่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2)

0301	414 คอนกรีตเทคโนโลยี

Concrete	Technology

3(2-3-5)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

6

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3

รวม 20
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ปีที่ 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	312 การวิเคราะห์โครงสร้าง	

Structural	Analysis

3(3-0-6)

0301	314 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	

Reinforced	Concrete	Design

4(3-2-8)

0301	322 วิศวกรรมชลศาสตร์	

Hydraulic	Engineering

3(3-0-6)

0301	412 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก	

Timber	and	Steel	Design

4(3-2-8)

0301	340 วิศวกรรมการทาง	

Highway	Engineering

3(3-0-6)

0301	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง	

Highway	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0301	497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

Civil	Engineering	Seminar

1(0-3-0)*

0301	498 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	1

Civil	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

รวม 20

หมายเหตุ	*ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

ปีที่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	352 วิศวกรรมฐานราก	

Foundation	Engineering

3(3-0-6)

0301	410 การออกแบบอาคาร	

Building	Design

3(3-0-6)

0301	411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

Prestressed	Concrete	Design

3(3-0-6)

0301	422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล	

Water	Supply	and	Sanitary	Engineering

3(3-0-6)

0301	460 การจัดการการก่อสร้าง	

Construction	Management

3(3-0-6)

0301	499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	2	

Civil	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

รวม 17
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน 

21 หน่วยกิต

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลายเคมีคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bonding:	

gas,	 solid,	 liquid	 and	 solution,	 chemical	 thermodynamics,	

electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chemical	and	

ionic	 equilibria,	 periodic	 table	 and	 representative	 elements,	

transition	metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป

	 (General	Chemistry	Laboratory)

	 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	 in	

General	Chemistry

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปริมาณทางฟิสกิส์	การเคล่ือนทีเ่ชงิเส้นกฎของนิวตนั	การเคลือ่นทีแ่บบวถิี

โค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	การเคลื่อนที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถิต	 สารแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก

เหนี่ยวน�า 	 ตัวเก็บประจุ 	 และตัวเหนี่ยวน�า 	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 วงจรไฟฟ้า	 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	บทน�าเกี่ยวกับ

ฟิสิกส์ยุคใหม่	สมบัติของนิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	fundamental	electronics,	

electromagnetic	waves,	wave	 property	 of	 light	 and	 optical	

instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	

nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	

Physics	1

0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	

Physics	2

0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 1

	 ฟังก์ชัน,	 ลิมิต,	 ความต่อเนื่อง	 และการประยุกต์ใช้	 อุปนัย 

เชิงคณิตศาสตร์	 แนะน�าอนุพันธ์	 การหาอนุพันธ์	 การประยุกต์ใช้อนุพันธ	์ 

ปริพันธ์จ�ากัดเขต

	 Function,	Limit,	Continuity	and	 their	applications,	
Mathematical	induction,	Introduction	to	derivative,	Differentiation,	 

Applications	of	derivative,	Definite	integrals
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0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

Mathematics 1

	 การปรพินัธ์ด้วยปฏยิานพุนัธ์	การประยกุต์ใช้ปรพินัธ์จ�ากดัเขต 

รูปแบบของการปริพันธ์ที่หาค่าไม่ได้	 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	การหาปริพันธ์

ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	อันดับและอนุกรมของจ�านวน	การกระจายอนุกรมเทเลอร์

ของฟังก์ชันพื้นฐาน	แนะน�าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 Antiderivative	 integration,	Application	 of	 definite	

integral,	 Indeterminate	 forms,	 Improper	 integrals,	Numerical	

integration,	 Sequences	 and	 series	 of	 numbers,	Taylor	 series	

expansions	of	elementary	functions,	Introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

Mathematics 1

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้	 พีชคณิตของ 

เวกเตอร์ในสามมิต	ิพกิดัเชงิขัว้	แคลคูลัสของฟังก์ชนัจ�านวนจริงสองตัวแปร	

การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ�านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์

จ�านวนจริงหลายตัวแปร	 แนะน�าปริพันธ์เส้น	 เส้น	 ระนาบ	 และพื้นผิว 

ในปริภูมิสามมิติ	แคลคูลัสของฟังก์ชันจ�านวนจริงในปริภูมิสามมิติ

	 Functions	of	several	variables	and	theirs	applications,	

Vector	algebra	in	three	dimensions,	Polar	coordinates,	Calculus	

of	real	-	valued	functions	of	two	variables,	Differentiation	and	

integration	 of	 real	 -	 valued	 and	 vector	 -	 valued	 functions	 of	

multiple	real	variables,	Introduction	to	line	integrals,	Lines,	planes	

and	surfaces	in	three-dimensional	space,	Calculus	of	real-valued	

functions	in	three-dimensional	space

    

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

  โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้เรียน 27 

หน่วยกิต

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 

 Engineering Workshop Practicum

	 หลกัการเบือ้งต้นและปฏบิตักิารใช้เครือ่งมอืชนดิต่าง	ๆ 	ตลอด

จนความปลอดภัยใน	การใช้เครือ่งมอืและเครือ่งจกัร	การท�างาน	กลงึ	เชือ่ม	

งานประกอบ	งานไม้	งานปรบัแต่งและปฏบิตังิานทีก่�าหนดให้	เพือ่เสริมสร้าง

ประสบการณ์

	 Introduction	 to	 tool	 operations	 and	 safety,	work	

practice	in	machining,	welding,	assembly,	wood	working	and	

modified	working	to	enhance	better	skills

0300 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Materials 

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	โครงสร้าง	คุณสมบัติต่าง	ๆ	

การกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มหลักทางวัสดุวิศวกรรม	

เช่น	โลหะ	พอลเิมอร์	เซรามกิส์	คอมโพสติ	สมบัติเชิงกลและการย่อยสลาย

ของวัสดุ

	 Study	of	relationship	between	structures,	properties,	

production	 processes	 and	 applications	 of	main	 groups	 of	 

engineering	materials	 i.e.	metals,	 polymers,	 ceramics	 and	 

composites;	mechanical	properties	and	materials	degradation

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming 

	 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์	 

การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์	ภาษาในการเขียนโปรแกรม

ในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติติการเขียนโปรแกรม

	 Computer	 concepts;	 computer	 components; 

Hardware	 and	 software	 interaction;	 Current	 programming	

language;	Programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing 

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพฉาย

และการเขียนรูปทรง	 การให้ขนาดและการให้ค่าเผ่ือ	 การเขียนภาพตัด	 

การเขียนภาพช่วย	 การเขียนภาพคลี่	 การเขียนภาพร่าง	 การเขียนแบบ 

การประกอบและรายละเอยีดช้ินงาน	การเขียนพืน้ฐานโดยใช้คอมพวิเตอร์

	 Lettering;	 orthographic	 projection;	 orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing;	

sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	sketches,	

detail	and	assembly	drawings;	basic	computer-aided	drawing
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0300 140 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Statics 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	 สภาวะสมดุล	 ความเสียดทาน	พื้นฐาน

ในการคิดงานเสมือนและ	ความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	 

principle	of	virtual	work,	and	stability,	Introduction	to	dynamics

0301 212 ก�าลังวัสดุ 3(3-0-6)

 Strength of Materials

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 140 สถิตยศาสตร์ 

 Prerequisite : 0300 140 Statics 

	 แรงและหน่วยแรง	 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและ

ความเครียด	 หน่วยแรงในคาน	 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ 

ดัดการแอ่นตัวของคาน	แรงบิด	การโก่งเดาะของเสา	วงกลมของมอร์และ 

หน่วยแรงผสม	ทฤษฎีการวิบัติ	

	 Forces	and	stresses;	stresses	and	strains	relationship;	

stresses	in	beams;	shear	force	and	bending	moment	diagrams;	

deflection	of	beams;	torsion;	buckling	of	columns;	Mohr’s	circle	

and	combined	stresses;	failure	criterion

0301 230 การส�ารวจ 3(3-0-6)

 Surveying

	 การส�ารวจขั้นแนะน�า	 งานสนามพื้นฐาน	 การท�าระดับ	 

หลักการรังวัดมุมและการใช้งานกล้องรังวัดมุม	 การรังวัดระยะทาง 

และทิศทาง	ความคลาดเคลื่อนในงานส�ารวจ	ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให	้ 

การปรับแก้ข้อมูล	 การท�าโครงข่ายสามเหลี่ยม	 การหาอะซิมุทและแบร่ิง	 

การวงรอบ	 ระบบพิกัดของวงรอบและการปรับแก้	 การค�านวณหาพื้นท่ี	 

การค�านวณปรับแก้ค่าระดับอย่างละเอียด	 การเก็บรายละเอียด	 เพื่อการ 

ท�าแผนที่ภูมิประเทศ	การเขียนแผนที่	จีพีเอสขั้นแนะน�า

	 Introduction	 to	 surveying	work;	 basic	 field	works;	

leveling;	principles	and	applications	of	theodolites;	distance	and	

direction	measurements;	errors	in	surveying;	acceptable	error;	

data	correction;	triangulation;	precise	determination	of	azimuth;	

precise	 traverse	 plane	 coordinate	 system;	 precise	 leveling;	

topographic	survey;	map	plotting;	introduction	to	GPS

0301 232 การส�ารวจภาคสนาม 1(80 ชม.)

 Field Survey 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ และ 

   0301 231 ปฏิบัติการส�ารวจ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 230 Surveying and 

   0301 231 Surveying Laboratory 

or Co-requisite

	 ปฏิบัติการส�ารวจภาคสนามในพื้นท่ีท่ีก�าหนดให้	 โดยมีเวลา

การท�างานขั้นต�่า	80	ชั่วโมง	พร้อมทั้งน�าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

	 Field	 surveying	 at	 a	 given	 area;	minimum	eighty	

working	hours	and	reports	are	required

0301 320 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Hydraulics 

	 คณุสมบติัของของไหล	สถติศาสตร์ของของไหล	การเคลือ่นที่

ของของไหล	สมการพลงังานในการไหลแบบคงท่ี	โมเมนตัมและแรงพลวัต

ของการไหล	การวิเคราะห์แบบจ�าลองและมิติ	 การไหลในท่อของของไหล

แบบอัดตัวไม่ได้	การไหลในรางเปิด	การวัดอัตราการไหล	ปัญหาการไหล

แบบไม่คงที่

	 Properties	 of	 fluids;	 fluid	 static;	 dynamic	 and	

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

0301 321 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-0)

 Hydraulics Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์ หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics or  

Co-requisite

	 การทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลภายใต้เงื่อนไข

ต่าง	 ๆ	 เชิงสถิตและพลวัตของการไหลในท่อและการไหลในทางน�้าเปิด	 

การทดลองประกอบด้วย	เรื่อง	จุดศูนย์กลางของความดัน	จุดศูนย์เสถียร	

แรงกระแทกของล�าน�้า	 มาตรเวนจูรี่	 อัตราการไหลผ่านช่องเปิดขอบคม	 

อัตราการไหลผ่านฝาย	การทดลองของเรย์โนลด์	 ความเสียดทานในท่อ	 

การสูญเสียรองในระบบท่อ	การไหลในทางน�้าเปิด	 เครื่องมือวัดกระแสน�้า	

ประตรูะบายน�า้และน�า้กระโดด	และการทดสอบสมรรถนะของเครือ่งสบูน�า้

	 Experiments	 for	 studying	 behavior	 of	 fluid	 under	

various	static	and	dynamic	conditions	of	flow	in	pipe	and	flow	

in	open	channel.	The	experiments	are	composed	of	center	of	

pressure,	metacenter,	 impact	of	 jet,	 venturi	meter,	discharge	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

76

through	 orifice,	 discharge	 over	weir;	 Reynolds	 experiment,	 

friction	 flow	 through	 pipe,	 minor	 losses	 in	 pipe	 system,	 

open-channel	 flow,	 current	meter,	 sluice	gate	 and	hydraulic	

jump,	and	performance	test	of	pump

0301 370 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6)

 Applied Mathematics for Civil Engineers

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

 Prerequisite : 0300 131 Engineering 

Mathematics 2

	 พีชคณิตเชิงเส้น	 ทฤษฎีการประมาณขั้นแนะน�า	 การแก  ้

สมการพีชคณิตและสมการอดิศัย	 การแก้ระบบสมการเชิงเส้น	 สมการ 

เชิงอนุพันธ ์อันดับท่ี 	 1	 และ	 2	 การแปลงฟูเรียร ์และการแปลง 

ลาปลาซ	แคลคูลัสเวกเตอร์

	 Linear	 algebra,	 introduction	 to	 the	 theory	 of	 

approximations,	 solution	 of	 algebraic	 and	 transcendental	 

equations,	 solutions	 of	 linear	 systems,	 first	 and	 second	order	

differential	equations,	Fourier	transforms	and	Laplace	transforms,	

vector	calculus

 3. วิชาเฉพาะด้าน 

  ส�าหรับโปรแกรมปกต	ิก�าหนดให้เรยีน ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกติ

  ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

52 หน่วยกิต

  3.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

   ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

55 หน่วยกิต

   ส�าหรับโปรแกรมสหกจิศึกษา ก�าหนดให้เรยีน ไม่น้อยกว่า 

52 หน่วยกิต

0301 210 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6) 

 Civil Engineering Materials and Testing 

	 พฤตกิรรมและสมบตัมิลูฐาน	การตรวจสอบและทดสอบวสัดุ

ในงานวศิวกรรมโยธา	ขัน้แนะน�า	เหลก็และเหล็กเสรมิ	ไม้	วสัดงุานทาง	วัสดุ

ในงานวศิวกรรมโยธาอืน่ๆ	เช่น	โลหะต่างๆ	อโลหะต่างๆ	กระจก	อะลมูเินยีม	

และเหล็กกล้าไร้สนิม	 เป็นต้น	ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสมบัติของวัสดุในงาน

วิศวกรรมโยธา	เช่น	อุณหภูมิ	เป็นต้น

	 Fundamental	behaviors	and	properties,	introduction	

to	inspection	and	testing	of	various	civil	engineering	materials,	

steel	and	rebar,	wood,	highway	materials,	other	civil	engineering	

materials,	metal,	non-metal,	aluminum	and	stainless	steel;	factors	

influencing	 behaviors	 and	 properties	 of	 civil	 engineering	

materials,	temperature

0301 211 ปฏิบัติการวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0)

 และการทดสอบ  

 Civil Engineering Materials and Testing 

 Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 210 วสัดุในงานวศิวกรรมโยธาและ

การทดสอบ หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 210 Civil Engineering Materials 

and Testing or Co-requisite

	 การตรวจสอบและการทดสอบของวัสดุประเภทต่างๆ	ในงาน

วศิวกรรมโยธาขัน้แนะน�า	เหลก็และเหลก็เสรมิ	ไม้	วสัดงุานทาง	วสัดใุนงาน

วิศวกรรมโยธาอื่นๆ	

	 Introduction	 to	 inspection	 and	 testing	 of	 various	

civil	 engineering	materials;	 steel	 and	 rebar;	wood;	 highway	

materials;	other	civil	engineering	materials

0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 

 Structural Theory 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 212 ก�าลังวัสดุ

 Prerequisite : 0301 212 Strength of Materials

	 ทฤษฎีโครงสร้างขั้นแนะน�า	 แรงปฏิกิริยา	 แรงเฉือนและ

โมเมนต์ดัดของโครงสร้างที่ค�านวณได้เชิงสถิตศาสตร์	 สถิตศาสตร์ด้วย

กราฟฟิก	เส้นอิทธิพลของโครงสร้างที่ค�านวณได้เชิงสถิตศาสตร์	การเสียรูป

ของโครงสร้างท่ีค�านวณได้เชิงสถิตศาสตร์โดยวิธีพื้นที่ของโมเมนต์	 

คานเสมือน	งานสมมติ	ทฤษฎีพลังงาน	 	

	 Introduction	 to	 structural	 theory;	 reactions,	 shears	

and	moments	 in	 statically	 determinate	 structures;	 graphic	

statics;	influence	lines	of	determinate	structures;	deformations	

of	determinate	structures	by	methods	of	moment-	area,	conjugate	

beam,	virtual	work,	energy	theorem

0301 220 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Hydrology  

	 วัฏจักรของน�้า	 การหมุนเวียนของอากาศ	การวัดข้อมูล	 ลม	 

ภมูอิากาศ	การเกดิฝนตก	การซมึ	การไหลตามผวิดนิ	น�า้ท่า	การระเหยและ

การคายน�้า	 การวัดน�้าฝนและน�้าล�าธาร	 การวิเคราะห์	 ชลภาพ	 ชลภาพ 

หนึ่งหน่วย	การประมาณปริมาณฝนเพื่อใช้ในการออกแบบ	การคาดคะเน

ค่าน�้าหลาก	การค�านวณน�้าหลาก	น�้าใต้ดิน	สถิติกับอุทกวิทยา	อ่างเก็บน�้า

	 Hydrologic	cycles;	atmospheric	circulation	and	data	

collections	 precipitation;	 infiltration;	 overland	 flow;	 runoff;	 

Evapo-transpiration;	 rain	 and	 stream	gauging;	 hydrograph	

analysis;	 unit	 hydrograph;	 synthesis	 of	 design	 storms;	 flood	

estimation;	 flood	 routing;	 soil	 and	 ground	water	 hydrology;	 

probability	concepts	in	design;	reservoir 
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0301 231 ปฏิบัติการส�ารวจ 1(0-3-0)

 Surveying Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 230 Surveying or Co-requisite

	 การวดัระยะทางด้วยการนบัก้าว	การเกบ็รายละเอยีดด้วยการ

ใช้เทป	การท�าระดับแบบต่อเนื่อง	 การหาระดับตามแนวเส้นและแนวตัด

ขวาง	การตรวจสอบแนวเล็งของกล้องระดับ	การหาเส้นชั้นความสูง	การท�า

วงรอบด้วยเข็มทิศ	 การรังวัดมุมราบและรังวัดมุมดิ่งด้วยกล้องวัดมุม	

การท�าวงรอบปิดด้วยกล้องวัดมมุ	การค�านวณระยะทางโดยใช้เทคนคิสเตเดยี 

การวางโค้งแนวราบ	การหาต�าแหน่งโดยระบบจีพีเอส

	 Hand	 on	 practice	 of	 basic	 surveying	 operations:	

pacing;	 taping	measurement;	differential	 leveling;	profile	 and	

cross-sectioning;	contouring;	two-peg	test;	vertical	and	horizontal	

angle	measurements;	 traversing;	 compass	 traversing;	 stadia	

measurement;	horizontal	curves	layout;	and	experience	with	GPS	

0301 312 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 

 Structural Analysis 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

 Prerequisite : 0301 214 Structural Theory 

	 	 การวิเคราะห์โครงสร้างที่ค�านวณไม่ได้เชิงสถิตศาสตร	์ 

ด้วยวิธีการเสียรูปต่อเนื่อง	วิธีมุมลาด-การแอ่นตัว	วิธีการกระจายโมเมนต์	

เส้นอิทธิพลส�าหรับโครงสร้างที่ค�านวณไม่ได้เชิงสถิตศาสตร์	การวิเคราะห์

โครงสร้างโดยวิธีประมาณ	 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเมตริกและ 

แบบพลาสติกขั้นแนะน�า	 	

	 Analysis	 of	 statically	 indeterminate	 structures	 by	

method	 of	 consistent	 deformation,	methods	 of	 slope	 and	

deflection,	moment	distribution,	influence	lines	of	indeterminate	

structures;	 approximate	 analysis;	 introduction	 to	matrix	

structural	analysis	and	plastic	analysis.

0301 314 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-2-8) 

 Reinforced Concrete Design 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

 Prerequisite : 0301 214 Structural Theory

	 คอนกรีตและเหล็กเสริม	 พฤติกรรมมูลฐานของแรง 

ตามแนวแกน	แรงดัด	 แรงบิด	 แรงเฉือน	 แรงยึดเหนี่ยว	 และแรงเหล่านี้ 

ร่วมกัน	 การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธ ี

หน่วยแรงใช้งานและวิธีก�าลัง	 การฝึกออกแบบ	 (ทั้งการออกแบบ

คอนกรีตเสริมเหล็กและการให้รายละเอียด)

	 Concrete	and	reinforcement;	fundamental	behavior	

in	axial	load,	flexure,	torsion,	shear,	bond	and	combined	actions;	

design	of	reinforced	concrete	structural	components	by	working	

stress	and	strength	design	methods;	design	practice		(in	reinforced	

concrete	design	and	detailing)

0301 322 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6)

 Hydraulic Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์ 

   0301 220 อุทกวิทยา และ 

   0301 350 ปฐพีกลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics 

   0301 220 Hydrology and 

   0301 350 Soil Mechanics

	 	การประยกุต์ใช้หลกัของกลศาสตร์ของไหล/ชลศาสตร์เพือ่การ

ศึกษาและวิเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์	การวิเคราะห์ระบบ

โครงข่ายท่อ	การกระแทกของน�้า	ปั้มและกังหันน�้า	 การไหลในทางน�้าเปิด	

การออกแบบ	อ่างเก็บน�้า	 เขื่อน	และทางน�้าล้น	แบบจ�าลองทางชลศาสตร	์

การเคลื่อนตัวของตะกอนในทางน�้าไหล	ระบบการระบายน�้า

	 	Application	of	fluid	mechanics	/	hydraulic	principles	

to	study	and	practice	of	hydraulic	engineering;	piping	systems;	

water	hammer;	pumps	and	turbines;	open	channel	flow;	design	

of	 reservoir,	 dams,	 spillways;	 hydraulic	models;	 sediment 

transportation	in	stream;	drainage	system

0301 340 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

 Highway Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 322 วิศวกรรมชลศาสตร์หรือ

อาจเรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 322 Hydraulic Engineering 

or Co-requisite

	 ประวัติความเป็นมาของทางหลวง	การบริหารทางหลวง	การ

วางแผนทางหลวงและ	การวเิคราะห์การจราจร	การออกแบบทางเรขาคณติ

และการด�าเนินการ	 การเงินและเศรษฐศาสตร์ทางหลวง	 การออกแบบ 

ผิวจราจรขั้นแนะน�า	 วัสดุทางหลวง	 การระบายน�้าในงานทางหลวง	 

การก่อสร้างและบ�ารุงรักษาทางหลวง

	 Historical	 development	 of	 highways;	 highway	

administration;	 principles	 of	 highway	 planning	 and	 traffic	

analysis;	geometric	design	and	operations;	highway	finance	and	

economic;	introduction	to	pavement	design;	highway	materials;	

highway	drainage;	construction	and	maintenance	of	highways
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0301 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-0)

 Highway Engineering Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 340 วิศวกรรมการทาง

 Prerequisite : Co-requisite 0301 340 Highway 

Engineering

	 การทดสอบวสัดุการทางเพือ่การออกแบบและการควบคุมการ

ก่อสร้างถนน	 การทดสอบในห้องปฏิบัติการและในสนามเพื่อประเมิน

คุณสมบัติพื้นฐานของดินเดิมและวัสดุก่อสร้างเพื่อการออกแบบถนน	

การทดสอบในสนามเพื่อควบคุมการก่อสร้าง	

	 Road	materials	 testing	methods	 for	 design	 and	

construction	control	of	pavements;	laboratory	and	field	tests	to	

evaluate	 basic	 properties	 of	 sub-grade	 and	 construction	 

materials	for	pavement	design;	field	test	for	construction	control

0301 350 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)

 Soil Mechanics 

	 การก�าเนดิของดนิ	สมบตัดิชันแีละการจ�าแนกประเภทของดนิ	

การบดอัดดิน	ความซึมผ่านได้ของดินและปัญหาการไหลซึมของน�้าในดิน	

หลกัของหน่วยแรงประสทิธผิลในมวลดนิ	การกระจายของหน่วยแรง	ความ

สามารถในการอดัตวัได้ของดนิ	ความต้านทานแรงเฉือนของดนิ	ทฤษฎแีรง

ดันดิน	เสถียรภาพของผิวลาด	ก�าลังรับน�้าหนักบรรทุกของดิน

	 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

0301 351 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

 Soil Mechanics Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics or  

Co-requisite

	 การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างดิน	 การหาค่า

ความถ่วงจ�าเพาะของเม็ดดิน	การวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อน

ผ่านตะแกรงและโดยวธิตีกตะกอน	การหาพกิดัอตัเตอร์เบอร์ก	การทดสอบ

ความซึมได้ของน�า้ในดนิ	การทดสอบการอดัตวัในทศิทางเดยีว	การทดสอบ

หาก�าลงัเฉอืนโดยตรง	การทดสอบหาก�าลงัอดัแบบไม่ถกูจ�ากดั	การทดสอบ

หาก�าลังอัดแบบสามแกน

	 Soil	 exploration	 and	 sample	 preparing;	 specific	 

gravity	of	 soil	 solids;	 sieve	analysis	and	hydrometer	analysis;	

Atterberg	limits;	permeability	test;	consolidation	test;	unconfined	

compression	test;	direct	shear	test;	triaxial	compression	test

0301 352 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

 Foundation Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics

	 การเจาะส�ารวจดิน	ก�าลังแบกทานของฐานราก	การออกแบบ

ฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม	การวิเคราะห์การทรุดตัวของชั้นดิน	ปัญหา

เกี่ยวกับแรงดันดินด้านข้างและโครงสร้างกันดินและก�าแพงเข็มพืด	การ

ปรับปรุงดินเบื้องต้น	 การออกแบบฐานรากแพและฐานรากแบบกล่อง

ขั้นแนะน�า	 การขุดเปิดผิวดินและการขุดดินแบบมีค�้ายันขั้นแนะน�า	

การออกแบบทางวิศวกรรมฐานราก

	 Subsurface	 investigation,	 bearing	 capacity	 of	 

foundation,	 spread	 and	 pile	 foundation	 design,	 settlement	

analysis,	earth	pressure	problems	and	retaining	structures	and	

sheet	pile	wall;	elementary	of	soil	improvement;	introduction	to	

mat	and	caisson	 foundation	design;	 introduction	 to	open	cut	

and	braced	cut;	design	practice.

0301 410 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 

 Building Design 

 เงื่อนไขของรายวชิา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

 Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design 

	 อาคารรูปแบบต่างๆ	 ระบบพื้นแบบต่างๆ	หลักการออกแบบ

อาคารเบือ้งต้น	น�า้หนกับรรทุกและแรงด้านข้างท่ีกระท�ากบัอาคาร	(แรงลม

และแรงแผ่นดนิไหว)	การประมาณขนาดเสา	การจ�าลองการวเิคราะห์อาคาร	

3	มติใิห้เป็น	2	มติ	ิการออกแบบก�าแพงรบัแรงเฉือน	การออกแบบเสา	รบัแรง

ดัดสองทาง	การออกแบบฐานรากอาคารสูง	

	 Building	 types;	 types	 of	 slab	 systems;	preliminary	

building	design	principle;	loads	and	lateral	forces	(wind	load	and	

earthquake	 force)	 act	 on	 the	 building	 estimation	 of	 column	

sizes;	modeling	of	3-D	to	2-D	building	analysis;	design	of	shear	

wall;	design	of	column	subject	to	biaxial	bending

  

0301 411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

 Prestressed Concrete Design 

 เงื่อนไขของรายวชิา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

 Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design 

	 หลักการ	 วิธี	 และวัสดุที่ใช้ในการอัดแรง	 การวิเคราะห์และ

ออกแบบโดยวิธีอิลาสติกส�าหรับคานคอนกรีตอัดแรงแบบง่าย	ก�าลังดัด

และก�าลังเฉือนของหน้าตัดคอนกรีตอัดแรง	ปริมาณ	การสูญเสียแรงอัด
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บางส่วน	การออกแบบทีย่ดึ	การโก่งของคานแบบผสม	ชิน้ส่วนคอนกรตีอดัแรง 

แบบต่อเนื่องขั้นแนะน�า	

	 Principles	 and	methods	 of	 prestress	materials	 for	

prestress;	analysis	and	design	by	elastic	method	for	simple	beam;	

flexural	and	shear	strength	of	a	section	of	prestressed	concrete;	

partial	 loss	 of	 prestress;	 anchorage	 design;	 the	deflection	 of	

combined	 beam;	 introduction	 to	 a	 continuous	 prestressed	

member

0301 412 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 4(3-2-8)

 Timber and Steel Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

 Prerequisite : 0301 214 Structural Theory

	 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	 องค์อาคารรับแรงดึง 

และแรงอัด	คาน	คาน-เสา	 องค์อาคารประกอบ	คานหลักที่ประกอบด้วย

แผ่นบาง	 จุดต ่อเชื่อม	 วิธี 	 ASD	 และ	 LRFD	 การฝ ึกออกแบบ	 

(ทัง้การออกแบบโครงสร้างไม้	และโครงสร้างเหลก็	และการให้รายละเอยีด)

	 Design	of	 timber	and	steel	structures;	 tension	and	

compression	 members;	 beams;	 beam-columns;	 built-up	 

members;	plate	girders;	connections;	ASD	and	LRFD	methods;	

design	practice	(in	timber	and	steel	desigh	and	detailing)

0301 414 คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-3-5)

 Concrete Technology

 พื้นฐานของคอนกรีต	 ส่วนผสมของคอนกรีต	 ชนิดของ

ปูนซีเมนต์	คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ทางด้านเคมีและกายภาพ	คุณสมบัติ

ของมวลรวม	การเลือกสรรมวลรวม	สารเคมีผสมเพิ่ม	 แร่ธาตุผสมเพิ่ม

ออกแบบส่วนผสม	คุณสมบัติของคอนกรีตสด	คอนกรีตอายุน้อยและ

คอนกรีตแข็งตัวแล้ว	การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต	การปฏิบัติในงาน

คอนกรีต	ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

	 Background	of	concrete;	concrete	ingredients;	types	

of	 chemical	 and	physical	 properties	 of	 cement;	 properties	 of	

aggregates;	 handling	 of	 aggregates;	 chemical	 admixtures;	

mineral	admixtures;	mix	designs;	properties	of	concrete	in	fresh	

state;	 properties	 of	 concrete	 in	 early	 age	 state;	 properties	 of	

concrete	in	hardened	state;	quality	control	of	concrete	work	in	

practice;	laboratory	relevant	to	concrete	work	

0301 422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)

 Water Supply and Sanitary Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

	 แหล่งน�้าผิวดินและใต้ดิน	 คุณภาพน�้า	 มาตรฐานน�้าดื่มและ

แหล่งน�้า	การผลิตน�้าประปา	การสร้างตะกอนและการรวมตะกอน	การตก

ตะกอน	 การกรอง	 การฆ่าเช้ือ	 การก�าจัดความกระด้าง	 การก�าจัดเหล็ก

และแมงกานีส	 การก�าจัดกลิ่นและรส	 การขนส่งและการกระจายน�้า	

หลักเบื้องต้นการบ�าบัดน�้าเสียชุมชน

	 Sources	of	 surface	water	and	ground	water;	water	

quality;	standards	of	drinking	water	and	receiving	water;	water	

supply	treatment;	coagulation	and	flocculation;	sedimentation;	

filtration;	disinfection;	softening;	iron	and	manganese	removal;	

taste	 and	odor	 removal;	water	 transmission	and	distribution;	

principles	of	municipal	wastewater	treatment

0301 460 การจัดการการก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 Construction Management 

	 ระบบการส่งมอบงาน	องค์กรในงานก่อสร้าง	ผงับรเิวณก่อสร้าง	

การวางแผนโครงการ	เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่	เครื่องมือหนักและ

เครื่องจักรในการก่อสร้าง	 วิธีวิถีวิกฤต	 (CPM)	 การจัดการทรัพยากร	

การวดัความก้าวหน้าของงาน	ความปลอดภยัในงานก่อสร้าง	ระบบคณุภาพ

	 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

0301 497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0)

 Civil Engineering Seminar

 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 หรือ 4

 Prerequisite : Junior Standing or Senior 

Standing

	 ค้นคว้าและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ	 วัสดุ

และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 รวมท้ังหัวข้อทางวิชาการวิศวกรรมโยธาในปัจจุบัน	

เช่น	อาคารเขยีว	กฎหมายควบคมุอาคาร	การประเมนิและเสรมิความมัน่คง

แข็งแรงของอาคาร	รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคเอกชนและ

รัฐบาลแล้วน�าเสนอรายงาน	และทัศนคติเชิงบวก

	 Search	 and	 discussion	 of	 new	 materials	 and	 

technologies	as	well	as	special	topics	on	civil	engineering	such	

as	green	buildings;	 building	 laws;	 structural	 assessment	 and	

retrofit	 of	 buildings;	 seminars	 by	 professionals	 and	 experts;	 

reporting;	and	positive	attitude	
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0301 498 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-0)

 Civil Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการศึกษาจัดท�าเค้าโครง	 แผนงานการจัดการ

โครงงานด้านวิศวกรรม	แล้วน�าเสนอรายงาน	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

โครงงานนั้น

	 Students	must	 study	 and	 complete	 engineering	

proposal	report	and	take	an	oral	examination

0301 499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-0)

 Civil Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 498 โครงงานทางวิศวกรรม

โยธา 1

 Prerequisite : 0301 498 Civil Engineering 

Project 1

	 นิสิตด�าเนินการที่ได้ศึกษาไว้ในโครงงานวิศวกรรมให้ส�าเร็จ

พร้อมเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 The	project	must	be	related	to	the	area	of	study	and	

approved	 by	 faculty.	 The	 student	must	write	 a	 competed	 

engineering	report	and	take	an	oral	examination

  3.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

   ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 

3 หน่วยกิต

   ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ  (ไม่บังคับ)

0301 270 วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร 3(3-0-6)

 Electrical Engineering and Illumination in Buildings

	 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 แรงดัน	 ก�าลังไฟฟ้า	

หม้อแปลง	 ระบบไฟฟ้าสามเฟส	สายล่อฟ้า	 และการออกแบบระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง	ไฟฟ้าก�าลัง	ภายในอาคาร	มาตรฐานและชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ในอาคาร	

	 D.C.	and	A.C.	circuit;	voltage;	power;	transformers;	

three-phase	 systems;	 lightning	 rod;	 luminary	 interior	 design;	

electric	 power	 line	 design;	 standard	 and	 type	 of	 electrical	

equipment		

0301 360 การจัดการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Economics Management

	 หลักการจัดการ	 วิธีการเพิ่มผลผลิต	 มนุษยสัมพันธ์	 ความ

ปลอดภัย	กฎหมายพาณิชย์	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น	การเงิน	การ

ตลาด	การบริหารโครงการ	วิธีการเปรียบเทียบค่าเสื่อมราคา	การประเมิน

ค่า	การทดแทนทรัพย์สิน	ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน	การประมาณค่า

ผลสืบเนื่องของภาษีเงินได้	การคิดต้นทุนโครงการ	การศึกษาความเหมาะ

สมของโครงการ

	 Principle	 of	management;	methods	 of	 increasing	

productivity;	human	relation;	safety;	commercial	laws;	basis	of	

engineering	economy;	finance;	marketing;	project	management;	

methods	of	comparison;	depreciation;	evaluation	of	replacement;	

risk	 and	uncertainty;	 estimating	 income	 tax	 consequences;	

project	cost	evaluation;	project	feasibility	study

0301 415 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6) 

 Bridge Design 

 เงื่อนไขของรายวชิา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

 Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design 

	 การส�ารวจสถานที	่ข้อมลูเบือ้งต้นทีจ่�าเป็นในการออกแบบ	การ

เลือกชนิดและขนาดของสะพาน	การออกแบบโครงสร้าง	 เหนือดินของ

สะพาน	ชนดิของแผ่นพืน้และโครงสร้างใต้ดนิของสะพานและท่อลอดถนน

	 Preliminary	 survey	data	 for	design;	 selection	 type;	

dimension	of	bridge;	design	superstructure;	slab	substructure	

of	bridge	and	culvert

0301 416 วิศวกรรมแผ่นดินไหว 3(3-0-6)

 Earthquake Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

 Prerequisite : 0301 214 Structural Theory

 แผ่นดินไหวขั้นแนะน�า	 (สาเหตุ,	ค�าศัพท์พื้นฐาน,	 ขนาดและ

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว)	 แผ่นดินไหวในอดีตและบทเรียนที่ได้รับ	

ทฤษฎีของการสั่นไหวและหลักการของ	response	spectrum	ขั้นแนะน�า	

การวเิคราะห์แรงด้านข้างในอาคาร	หลกัการของแรงเทยีบเท่า	การออกแบบ

เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	การตอบสนองของ

ดินต่อแผ่นดินไหว	และหลักการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

	 Introduction	to	earthquakes	(causes	of	earthquakes;	

basic	terminology,	magnitude	and	intensity);	past	earthquakes	

and	 lessons	 learnt;	 introduction	 to	 theory	 of	 vibrations	 and	

concept	of	response	spectrum;	lateral	force	analysis	of	buildings;	

equivalent	force	concepts;	seismic	design	of	reinforced	concrete	

buildings;	 soil	 response	 to	 earthquakes;	 and	 concept	 of	 

structural	control
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0301 417 วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(3-0-6)

 Finite Element Method

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 212 ก�าลังวัสดุ

 Prerequisite : 0301 212 Strength of Materials

	 วธิกีารทางไฟไนต์เอลเิมนต์ข้ันแนะน�า	การสร้างสมการไฟไนต์

เอลิเมนต์ด้วยวิธีการโดยตรง	การประมาณค่าในช่วง	การสร้างสมการไฟ

ไนต์เอลิเมนต์ด้วยวธิกีารแปรผัน	วธิกีารสร้างช้ินส่วนย่อยโดยใช้ไอโซพารา

เมทริกซ์ข้ันแนะน�า	 การอินทิเกรทเชิงตัวเลข	และการใช้โปรแกรมไฟไนต	์

เอลิเมนต์ในการแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมโยธา

	 Introduction	to	finite	element	method;	formulation	of	

finite	element	equations	using	the	direct	method;	interpolation;	

formulation	 of	 finite	 element	 equations	using	 the	 variational	

method;	 introduction	 to	 isoparametric	 formulation;	numerical	

integration;	and	applications	to	civil	engineering	problems	using	

finite	element	program

0301 424 วิศวกรรมชลประทานและการระบาย 3(3-0-6)

 Irrigation and Drainage Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

	 ความต้องการน�า้ใช้ในด้านชลประทาน	เทคนคิประยกุต์ในการ

ใช้น�า้	การส่งน�า้	การควบคุมและบงัคบั	ลกัษณะการระบายน�า้ในดนิ	ผลของ

การเพาะปลูก	การค�านวณปริมาณน�้าส่วนเกิน	 การออกแบบระบบระบาย

น�้าบนดิน	การออกแบบระบบระบายน�้าใต้ดิน	

	 Irrigation	water	 application	 techniques;	 water 

convergence;	control	and	acquisition;	soil	drainage	characteristics;	

effects	 of	 cultivation	 practice;	 excess	water	 computations;	

surface	drainage	design;	subsurface	drainage	design

0301 427 อุทกวิทยา และ น�้าท่าในชุมชนเมือง 3(3-0-6)

 Urban Hydrology and Stormwater 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 220 อุทกวิทยา

 Prerequisite : 0301 220 Hydrology 

	 ผลกระทบจากมนุษย์ที่มีต่อวงจรอุทกวิทยาขั้นแนะน�า	 โดย

เน้นที่ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง	ผลกระทบจาก

การพัฒนาของชุมชนเมืองที่มีต่อปริมาณและคุณภาพของน�้าท่าขั้นแนะน�า	

การจัดการน�า้ท่าของชุมชนเมอืงในเชงิปรมิาณและคณุภาพ	ผลกระทบจาก

การพัฒนาชุมชนเมืองที่มีต่อน�้าใต้ดินขั้นแนะน�า	กรณีศึกษา

	 An	introduction	to	human	impacts	on	the	hydrological	

cycle	with	 an	 emphasis	 on	 the	 additional	 factors	 that	 need	

consideration	in	urban	environments;	an	introduction	to	impacts	

of	 urban	 development	 on	 stormwater	 quantity	 and	 quality;	

management	 of	 urban	 stormwater	 quantity	 and	 quality;	

an	introduction	to	impacts	of	urban	developments	on	ground-

water;	case	studies

0301 428 การจัดการทรัพยากรน�้า 3(3-0-6)

 Water Resources Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 220 อุทกวิทยา และ 

   0301 320 ชลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 220 Hydrology and

   0301 320 Hydraulics

	 ปัญหาการจัดการทรัพยากรน�้า	หลักการจัดการทรัพยากรน�้า	

การจัดการน�้าในโครงการชลประทาน	 โครงการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค

บรโิภคและอตุสาหกรรม	วธิวีดัและวเิคราะห์ข้อมลู	การจดัการน�า้	ระบบเกบ็

กักน�้า	การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด	การจัดการทรัพยากรน�้าแบบผสมผสาน	

	 Water	resources	management	problems;	principle	of	

water	resources	management;	water	management	in	irrigation	

project;	water	 resources	projects	 for	 domestic	 and	 industrial	

uses;	water	management	 data	measurement	 and	 analysis;	 

storage	 system;	 optimization;	 integrated	water	 resources	 

management

0301 432 การส�ารวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 3(3-0-6)

 Photogrammetry

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ 

 Prerequisite : 0301 230 Surveying

	 หลักการของภาพถ่ายทางอากาศในงานส�ารวจ	ความรู้เรื่อง

กล้อง	ลักษณะและชนิดของภาพถ่ายทางอากาศ	มาตราส่วนภาพถ่ายทาง

อากาศ	การวดัพกิดัภาพถ่ายทางอากาศ	การค�านวณระดบับนิ	ความเหลือ่ม	

การมองภาพสามมิติ	 การจัดภาพ	 การปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ	 

การวางแผน	การถ่ายภาพ	การท�าภาพโมเสค	ภาพถ่ายต้ังฉาก	การแปล

ภาพถ่ายทางอากาศ	

	 Basic	 concepts	 of	 photogrammetry;	 cameras	 

and	 photography;	 flight	 planning;	 geometry	 of	 photograph;	 

photogrammetric	methods;	mosaic;	rectification;	orthophotography;	

stereoscopic	plotting

0301 434 การส�ารวจเส้นทาง 3(3-0-6)

 Route Surveying

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ

 Prerequisite : 0301 230 Surveying

	 เทคนิคการส�ารวจ	การออกแบบเส้นทาง	โค้งทางราบและโค้ง

ทางดิ่ง	งานดิน	การวางแนวเส้นทาง	การส�ารวจเพื่อการก่อสร้างทาง
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	 Surveying	 techniques;	 route	 location	 and	design;	

horizontal	and	vertical	curves;	earthwork;	alignment	layout;	route	

construction	survey

0301 435 งานส�ารวจดาวเทียมจีพีเอส 3(3-0-6)

 GPS Satellite Surveying

	 หลกัมลูงานส�ารวจดาวเทยีม	วงโคจรดาวเทยีม	ดาวเทยีม	GPS	

ค่าทีว่ดัได้จาก	GPS	และความคลาดเคลือ่น	วธิกีารส�ารวจ	การประมวลผล

ข้อมูล	การประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

 Fundamental	 of	 satellite	 surveying;	 satellite	 orbit	

motion;	Global	Positioning	System	satellite;	GPS	observables	

and	errors;	surveying	method;	data	processing;	applications	in	

Thailand

0301 440 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 

 Transportation Engineering 

	 การวางแผน	การออกแบบและการประเมินระบบขนส่ง	แบบ

จ�าลองการขนส่ง	 ระบบขนส่งทางน�้า	 ระบบขนส่งทางท่อ	 ระบบขนส่งทาง

ถนน	ระบบขนส่งทางราง	ระบบขนส่งทางอากาศ

	 Planning;	 design	 and	 evaluation	 of	 transportation	

system;	 transportation	models;	water	 transportation;	pipeline	

transportation;	 road	transportation;	 railway	transportation;	air	

transportation

0301 442 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6)

 Traffic Engineering

	 พฤติกรรม	และทฤษฎีการจราจร	ถนน	ยานพาหนะ	 เวลาใน

การเดินทาง	 และความล่าช้า	 ปริมาณจราจรและการไหลของการจราจร	

ความจขุองถนน	ทางแยกทางข้าม	อบัุตเิหตทุางถนน	สญัญาณจราจร	เครือ่ง

มอือปุกรณ์ให้สญัญาณจราจร	การออกแบบสญัญาณไฟจราจร	การด�าเนนิ

การ	และการควบคุมการจราจร

	 Behavior	and	theory	of	traffic;	roads;	vehicles;	travel	

time	and	delay;	 traffic	volume	and	 traffic	flow;	 road	capacity;	

overpass	 intersection;	 road	accidents;	 traffic	signs	and	signal	

devices;	design	of	traffic	signals;	traffic	operation	and	control

0301 443 วิศวกรรมทางรถไฟ 3(3-0-6)

 Railway Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 212 ก�าลังวัสดุ และ 

   0301 230 การส�ารวจ

 Prerequisite : 0301 212 Strength of Materials 

   and 0301 230 Surveying

	 วศิวกรรมทางรถไฟขัน้แนะน�า	โครงสร้างพืน้ฐานระบบรางและ

ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	การวางแนวรางรถไฟ	ลกัษณะทางด้าน

เรขาคณิตของทาง	 โครงสร้างส่วนบนและส่วนล่าง	 ระบบการสับราง	

การวางแผนและความจุของระบบทางรถไฟ	การส่งจ่ายไฟฟ้าและระบบ

ควบคุมสัญญาณ	การเปิดใช้งานและบ�ารุงรักษาทางรถไฟ	

	 Introduction	 to	 railway	 engineering	 and	 rail	 

infrastructures	and	their	impacts	on	the	society	and	environment;	

rail	alignment;	track	geometry;	superstructures	and	substructure	

components;	switches;	 railway	planning	and	capacity;	power	

supply	and	signaling	control	system;	operation	and	maintenance	

of	railway

0301 451 การเพิ่มเสถียรภาพของดิน 3(3-0-6)

 Soil Stabilization

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics

	 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่ใช้เป็นฐานรากและวัสดุ

ก่อสร้าง	 การปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยวิธีเชิงกล	 วิธีทางเคมี	 การใช้

ไฟฟ้า	และ	การใช้อุณหภูมิ	รวมไปถึงการลดปริมาณน�้าในดิน	เทคนิคการ

จมเสาเข็ม	การซ่อมแซมฐานรากและปัญหาพิเศษอื่นๆ	

	 Engineering	 properties	 of	 soils	 to	 be	 used	 as	

foundation	 and	 construction	materials;	 the	 art	 of	 altering	

engineering	properties	of	soils	by	means	of	mechanical,	chemical,	

electrical	and	thermal	stabilization	including	dewatering,	pile	

sinking	techniques,	underpinning	and	other	special	problems

0301 452 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ

 ทางวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 3(3-0-6)

 Application of Computer in Geotechnical 

 Engineering Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์ และ

   0301 352 วิศวกรรมฐานราก

 Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics and 

   0301 352 Foundation Engineering

	 การประยกุต์ใช้โปรแกรมสเปรทชตี	และ/หรอื	โปรแกรมเฉพาะ

ด้าน	ในการวิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพแีละฐานราก	เช่น	การ

ประมาณการทรุดตัวแบบอัดตัวคายน�้า	การวิเคราะห์การไหลของน�้าในดิน	
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การวิเคราะห์ก�าลังรับน�้าหนักฐานรากตื้นและฐานรากเสาเข็ม	การวิเคราะห์

เสถียรภาพลาดดินตัด-ดินถม

	 Application	of	spreadsheet	program	and/or	specific	

software	 in	 analysis	 and	design	 of	 geotechnical	 engineering	

design	such	as	estimation	of	consolidation	settlement;	seepage	

analysis;	 bearing	capacity	 of	 footing;	 pile	 capacity	 and	 slope	

stability	analysis

0301 462 การประมาณราคาและข้อก�าหนดในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)

 Construction Estimating and Specifications

 เงื่อนไขของรายวชิา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

 Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design 

	 สัญญา	 รายการประกอบแบบ	 เอกสารการประมูล	หลักและ

ระบบในการประมาณราคา	การประมาณราคาอย่างละเอียด	การถอดวัสดุ	

การท�าตารางแสดงจ�านวนราคาของวสัดแุละแรงงานของอาคาร	การประมาณ 

การวสัดุและแรงงานของงานดนิ	งานฐานราก	งานคอนกรตี	งานไม้แบบ	งาน

เหล็กเสริมคอนกรีต	 งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคา	 งานเพดาน	

งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น	 งานผนัง	 งานประตู	 งานหน้าต่าง	 งานบันได	 

งานสุขภัณฑ์	 และงานประปา	 งานสุขาภิบาล	 งานไฟฟ้า	 งานปรับอากาศ	

ตลอดจนงานเบ็ดเตล็ด	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	ภาษีอากร	ก�าไร	และ

ตัวอย่างในการประมาณราคา	

	 Contracts;	 specifications;	 bidding	 documents;	 

principle	 and	 estimation;	 take-off	method;	 bill	 of	 quantity;	 

material	and	labor	cost	estimating	for	earth	work;	foundation;	

concrete;	formwork;	rebar	including	architectural	work;	sanitary;	

electric;	 mechanical	 system	 and	 other	 factors	 involve	 in	 

estimation;	and	study	of	cost	estimating

0301 464 การเขียนแบบส�าหรับโครงการงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)

 Drawing of Civil Engineering Project

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก

 Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing

	 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมสองมิติและสามมิติ	 แบบชนิด

ต่างๆ	ทีใ่ช้ในโครงการทางด้านวศิวกรรมโยธาหรอืในงานก่อสร้าง	เช่น	แบบ

ส�าหรับก่อสร้าง	 แบบการก่อสร้างจริง	 แบบงานมาตรฐาน	แบบงานเฉพาะ

ด้าน	แบบรายละเอียดงานพิเศษ

	 Creation	 of	 two	 dimension	 and	 three	 dimension	

drawing;	various	drawing	in	civil	engineering	project	or	construction	 

work;	shop	drawing;	asbuilt	drawing;	typical	drawing;	specific	

drawing;	detail	drawing

0301 465 การควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6)

 Construction Supervision of Reinforced 

 Concrete Building

 เงื่อนไขของรายวชิา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

 Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design 

	 การควบคมุงานก่อสร้างอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ส�าหรบังาน

ประเภทต่างๆ	เช่น	งานนั่งร้าน	การปักผัง	การวัดระยะ	และการท�าระดับ	งาน 

ฐานราก	แบบหล่อคอนกรีต	เหล็กเสริมคอนกรีต	งานคอนกรีต	โครงสร้าง

ประเภทอื่นๆ	 นอกเหนือจากคอนกรีตเสริมเหล็ก	 งานตกแต่งทาง

สถาปัตยกรรม	เป็นต้น	

	 Types	 of	 construction	 supervision	 for	 reinforced	

concrete	building	such	as	scaffolding,	setting	out	and	leveling,	

footing,	formwork,	reinforcing	steel,	concrete,	other	structures	

other	than	reinforced	concrete,	architectural	furnishing

0301 467 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)

 Ethics and Law for Construction

	 จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง	 ได้แก	่

พระราชบัญญัติ	กฎกระทรวง	 เทศบัญญัติ	 เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง	

และตัวอย่างกรณีศึกษา	

	 Ethics	and	laws	for	construction;	Act	of	Parliament;	

ministerial	 regulation;	municipal	 law	which	 relate	 to	 the	 

construction	project;	case	study

0301 470 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)

 Computer Applications for Civil Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 0300 110 Computer Programming

	 การน�าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในงาน	ด้านวิศวกรรมโยธา	ได้แก่	การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ด้านวิศวกรรม	 การใช้งานโปรแกรมตารางค�านวณ	การเขียนโปรแกรม

ส�าหรับงานวิศวกรรมโยธา

	 Usages	 of	 the	 present	 computer	 technology	 for	 

efficiencies	 in	 civil	 engineering	 related	 field	 such	 as	 using	 

engineering	application;	spread-sheet	and	computer	program	

developing	for	civil	engineering	works
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0301 481 การรับรู้ระยะไกลในอุทกวิทยา 3(3-0-6)

 Remote Sensing in Hydrology

 หลกัมูลของการรบัรูร้ะยะไกล	ดาวเทยีมส�ารวจทรพัยากรธรรมชาต ิ

และการรบัรู	้การวเิคราะห์การประมวลผลภาพ	การแปรภาพถ่ายดาวเทยีม	

การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลทาง	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้าน

อุทกวิทยา	การใช้ที่ดินน�้าฝน	การคายระเหยน�้าผิวดิน	ความชื้นในดิน	และ

การจัดการแหล่งน�้า	 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลกับระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์

 Fundamental	 of	 remote	 sensing;	natural	 resources	

satellites	 and	 sensing	 system;	 image	 processing	 analysis;	

satellite	image	interpretation;	application	of	remote	sensing	to	

natural	 resources	 and	 hydrology:	 landuses,	 precipitation,	

evapotranspiration,	 surface	 water,	 runoff,	 soil	 moisture,	

groundwater	and	water	resources	management;	application	of	

remote	sensing	data	into	geographic	Information	system

0305 370 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Environmental Impact Assessment 

	 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	 ลักษณะองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได ้รับผลกระทบ	 

การท�านายและการประเมินด้านทรัพยากรทางกายภาพ	 นิเวศวิทยา	 

คุณค่าการใช ้ประโยชน์	 และคุณภาพชีวิต	 มาตรการการป้องกัน 

และการบรรเทาผลกระทบ	 แผนการติดตาม	 กรณีศึกษาโครงการที่ม ี

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	แนวคิดของระบบทางสิ่งแวดล้อม	

เศรษฐศาสตร์ของการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานชุดระบบจัดการ

สิ่งแวดล้อมและ	ISO	การติดตามและการป้องกันมลพิษ	กรณีศึกษา

	 Principles	 of	 environmental	 management	 and	 

assessment	 of	 environmental	 impact;	 description	 of	 

environmental	setting;	prediction	and	assessment	of	physical	

resources,	ecological	resources,	human	use	value	and	quality	of	

life	value;	prevention	and	mitigation	measures;	monitoring	plan;	

case	 studies	 of	 environmental	 impact	 assessment	 projects;	

concept	 of	 environmental	 system	 and	management	 issues;	

economic	 aspects	 of	 environmental	 control;	 EMS	 and	 ISO;	

monitoring;	pollution	prevention;	case	studies

0305 426 วิศวกรรมการระบายน�้าเสียและน�้าฝน 3(3-0-6)

 Wastewater and Rainstorm Drainage Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

 ระบบท่อระบายน�้าเสียและน�้าฝน	ปริมาณน�้าเสียชุมชนและ

การแปรผัน	ปริมาณน�้าฝนและ	การแปรผัน	การออกแบบระบบท่อระบาย	

ชลศาสตร์งานระบายน�้า	เครื่องสูบและระบบสูบ	การออกแบบสถานีสูบน�้า

และบ่อพักน�้า

	 Wastewater	 and	 rainstorm	 drainage	 system,	 

quantity	and	variation	of	municipal	wastewater,	quantity	and	

variation	 of	 rainstorm	water,	 design	 of	 drainage	 system,	 

hydralics	 of	 drainage	 system,	 pumps	 and	 pumping	 system,	

design	of	pumping	station	and	manhole

 3.3) กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ส�าหรับโปรแกรม

ปกติ 6 หน่วยกิต

0301 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 3(240 ชั่วโมง)

 Civil Engineering Training  

	 การฝึกงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาในหน่วยงาน

ของภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน	ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง	

	 Practices	 in	 related	 fields	 of	Civil	 Engineering	 in	

government	offices,	government	enterprises	or	private	sectors,	

at	a	minimum	requirement	of	240	practice	hours	

0301 498 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-0)

 Civil Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการศึกษาจัดท�าเค้าโครง	 แผนงานการจัดการ

โครงงานด้านวิศวกรรม	แล้วน�าเสนอรายงาน	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

โครงงานนั้น

	 Students	must	 study	 and	 complete	 engineering	

proposal	report	and	take	an	oral	examination

0301 499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-0)

 Civil Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 498 โครงงานทางวิศวกรรม

โยธา 1

 Prerequisite : 0301 498 Civil Engineering 

Project 1

	 นิสิตด�าเนินการท่ีได้ศึกษาไว้ในโครงงานวิศวกรรมให้ส�าเร็จ

พร้อมเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 The	project	must	be	related	to	the	area	of	study	and	

approved	 by	 faculty.	 The	 student	must	write	 a	 competed	 

engineering	report	and	take	an	oral	examination
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 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ 9 หน่วยกิต

0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(1-4-4) 

 Cooperative Education Preparation  

 หลักการ	 แนวคิด	 และกระบวนการของสหกิจศึกษา	 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน	

ความรูพ้ืน้ฐานและเทคนคิในการปฏบิตังิาน	การสือ่สารและมนษุยสมัพนัธ์	

การพัฒนาบุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	

เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

 Principles,	 concepts	 and	processes	 of	 cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;	basic	knowledge	and	

techniques	in	job	application;	basic	knowledge	and	techniques	

in	working;	communication	and	human	 relations;	personality	

development,	 quality	management	 system	 in	workplaces;	 

presentation	techniques,	report	writing

0300 391 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)

 Cooperative Education

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดย 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิต 

ให ้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่ เกี่ยวข ้องกับการท�างานใน 

สถานประกอบการ	 มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่าง 

เป็นระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห ์

และประเมินผล	 ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงความต้องการของ	 สถาน 

ประกอบการและแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the 

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systemic	thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	

evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	who	

are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อหลักสูตร  
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

	 ภาษาอังกฤษ	 		 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Biological	Engineering	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		(วิศวกรรมชีวภาพ)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมชีวภาพ)

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Engineering	(Biological	Engineering)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Eng.	(Biological	Engineering)

หลักสูตร
  จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า	142	หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร
    หมวดวิชาและกลุ่มวิชา    จ�านวนหน่วยกิต

        โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกจิศกึษา

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  106 หน่วยกิต 106 หน่วยกิต

	 	 2.1		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน		 	 34	 หน่วยกิต	 34	 หน่วยกิต

		 	 	 2.1.1		กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์		 21	 หน่วยกิต		 21	 หน่วยกิต

	 		 	 2.1.2		กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม		 	 13	 หน่วยกิต		 13	 หน่วยกิต

		 	 2.2		 วิชาเฉพาะด้าน		 	 72	 หน่วยกิต		 72	 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.1		กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม		 	 60	 หน่วยกิต	 60	 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.2		กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม		 	 6	 หน่วยกิต	 3	 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.3		กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ		 	 6	 หน่วยกิต	 9	 หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต

     รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  142 หน่วยกิต  142 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตระบบปกติ	ทั้งโปรแกรมปกติและสห

กิจศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า30	หน่วยกิต	นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	

สามารถเทียบโอนรายวิชาไม่เกิน	30	หน่วยกิต	

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและสหกิจ

ศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	106	หน่วยกิต	นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	

สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้ได้

   2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน

    2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน 21 หน่วยกิต

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 	 Physics	2

	 0204	102	 ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 	 Physics	2

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-2)

	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2		 1(0-3-2)

	 	 Physics	Laboratory	2

	 0300	130	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1		 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	1	

	 0300	131	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	2

	 0300	230	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	3

    2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

     โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน 13 หน่วยกิต

	 0300	110	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์		 3(2-2-5)

	 	 Computer	Programming	

	 0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Engineering	Workshop	Practicum

	 0300	140	 สถิตยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Statics	

	 0300	120	 การเขียนแบบกราฟฟิก	 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Drawing

	 0300	101	 วัสดุวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Materials

  2.2  วิชาเฉพาะด้าน  

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน 

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

   2.2.1  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน 60 หน่วยกิต

	 0202	241	 ชีวเคมี	 4(4-0-8)	

	 	 Biochemistry	 	

	 0202	296	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-6)

	 	 Biochemistry	Laboratory	

	 0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Microbiology

	 0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-1)

	 	 Microbiology	Laboratory

	 0300	102	 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Engineering	Materials	Laboratory

	 0300	363	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Economics	 	

	 0303	281	 พลศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Dynamics

	 0303	282	 อุณหพลศาสตร์	1	 3(3-0-6)

	 	 Thermodynamics	1	 	

	 0303	382	 กลศาสตร์ของไหล	 3(3-0-6)

	 	 Fluid	Mechanics

	 0303	391	 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1	 1(0-3-0)

	 	 Mechanical	Engineering	Laboratory	1

	 0304	221	 วิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Biological	Engineering

	 0304	222		 สมบัติทางวิศวกรรมและเคมีของวัสดุชีวภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Engineering	and	Chemical	Properties	

	 	 of	Biomaterials

	 0304	223		 ปฏิบัติการสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ	 1(0-2-1)

	 	 Engineering	Properties	of	Biomaterials	Laboratory

	 0304	322		 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร	 2(2-0-4)	

	 	 Food	Process	Engineering

	 0304	323	 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร	 1(0-2-1)	

	 	 Food	Process	Engineering	Laboratory

	 0304	324		 หลักวิศวกรรมอาหาร		 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Food	Engineering	

	 0304	325	 หลักการท�าความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Refrigeration	in	Food	Industry

	 0304	326	 ทรัพยากรพลังงานทางเลือก	 3(3-0-6)	

	 	 Alternative	Energy	Resources	
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	 0304	327	 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	Food	Chemistry	and	Microbiology

	 0304	328	 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Mathematics	for	Biological	Engineering

	 0304	420	 สถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 วิศวกรรมชีวภาพ	 	

	 	 Statistics	and	Research	Methodology	

	 	 for	Biological	Engineering	

	 0304	421	 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร	 3(3-0-6)

	 	 Food	Quality	Control	and	Assurance

	 0304	423	 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและเกษตร	3(3-0-6)	

	 	 Food	and	Agricultural	Process	Design

	 0304	490	 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ	 1(0-3-0)

	 	 Seminar	in	Biological	Engineering

	 0307	308	 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Foundation	of	Electrical	Engineering	

	 0307	309	 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Foundation	of	Electrical	Engineering	Laboratory

 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  

6 หน่วยกิต

    ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา ให้เลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า 

3 หน่วยกิต      

	 จากรายวิชาต่อไปนี้

	 0300	331		 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส�าหรับวิศวกร		 3(3-0-6)

		 	 Management	Information	System	for	Engineers

	 0300	332		 การจัดการธุรกิจส�าหรับวิศวกร		 3(3-0-6)

		 	 Business	Management	for	Engineers

	 0302	321	 การวางแผนและควบคุมการผลิต	 3(3-0-6)

	 		 Production	Planning	and	Control

	 0302	426	 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม		 3(3-0-6)	

		 	 Industrial	Safety	Engineering

	 0302	427	 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ	 3(3-0-6)

	 	 ทางอุตสาหกรรม	 	

	 	 Industrial	Cost	Analysis	and	Budgeting

	 0303	341	 	การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน	 3(3-0-6)

	 	 Energy	Conservation	and	Management

	 0303	405	 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร	 	3(3-0-6)

	 	 Theory	of	Agricultural	Machines

	 0303	441	 การออกแบบระบบทางความร้อน	 	3(3-0-6)

	 	 Thermal	System	Design

	 0303	443	 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์	 	3(3-0-6)

	 	 Solar	Energy	Engineering

	 0303	481	 การวัดและเครื่องมือวัด		 	3(3-0-6)

	 	 Measurement	and	Instruments

	 0304	331	 เทคโนโลยีอาหารผง	 3(3-0-6)

	 		 Powder	Food	Technology

	 0304	332	 การทดสอบแบบไม่ท�าลายผลิตผลเกษตร	 	3(3-0-6)

		 	 Non-destructive	Testing	

	 	 of	Agricultural	Products

	 0304	333		 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้	 	3(3-0-6)

		 	 Postharvest	Technology	of	Fruit	and	Vegetable

	 0304	334	 วิศวกรรมการแปรรูปธัญพืช		 3(3-0-6)

		 	 Cereal	Process	Engineering

	 0304	335	 การออกแบบโรงงานอาหาร	 3(3-0-6)

	 	 และอุตสาหกรรมเกษตร

	 	 Design	of	Food	Plant	and	Agro	-	Industry

	 0304	336		 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการบ�าบัดน�้าเสีย		 	3(3-0-6)

		 	 Biological	Technology

		 	 for	Wastewater	Treatment

	 0304	337		 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน	 3(3-0-6)

	 	 ส�าหรับผลิตผลเกษตร	 	

	 	 Logistics	and	Supply	Chain	

	 	 for	Agricultural	Products	

	 0304	338		 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพ		 3(3-0-6)

		 	 English	for	Biological	Engineering

	 0304	339		 การอบแห้งวัสดุชีวภาพ		 3(3-0-6)

		 	 Drying	of	Biological	Materials

	 0304	340		 เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์	 3(3-0-6)

	 	 Pharmaceutical	Technology

   2.2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

     ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต

     ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน  

9 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ 

	 	 	 	 -	ก�าหนดให้ลงเรียนรายวิชาต่อไปนี้

	 0304	309		 การฝึกงานทางวิศวกรรมชีวภาพ		 3(240	ชม.)	

	 	 Biological	Engineering	Training	 	

หมายเหตุ	นิสิตระบบปกติต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง	ผลการศึกษา

เป็น	S	หรือ	U	แบบนับหน่วยนิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	สามารถเทียบ

โอนได้

	 0304	498	 โครงงานทางวิศวกรรมชีวภาพ	1	 1(0-3-0)

	 	 Biological	Engineering	Project	1
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	 0304	499	 โครงงานทางวิศวกรรมชีวภาพ	2	 2(0-6-0)

	 	 Biological	Engineering	Project	2

     ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา 

	 00300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา		 3(1-4-4)

   Cooperative	Education	Preparation

หมายเหตุ		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	

	 0300	391		 สหกิจศึกษา		 6(0-40-0)		

		 	 Cooperative	Education

หมายเหตุ ผลการศึกษาเป็นเกรด

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
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แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป	 	 	 	

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 	 	

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-2)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป	

General	Education	Elective	

8

รวม 20

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2	

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-2)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer	Programming

3(2-2-5)

0300	140 สถิตยศาสตร์

Statics

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป	

General	Education	Elective	

8

รวม 21
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials	Laboratory

1(0-3-0)

0304	221 วิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น

Introduction	to	Biological	Engineering

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป	

General	Education	Elective	

8

รวม 20

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0202	241 ชีวเคมี

Biochemistry

4(4-0-8)

0202	296 ปฏิบัติการชีวเคมี

Biochemistry	Laboratory

1(0-3-6)

0203	231 จุลชีววิทยา

Microbiology

3(3-0-6)

0203	291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Microbiology	Laboratory

1(0-3-1)

0303	281 พลศาสตร์

Dynamics

3(3-0-6)

0303	282 อุณหพลศาสตร์	1

Thermodynamics	1

3(3-0-6)

0304	222 สมบัติทางวิศวกรรมและเคมีของวัสดุชีวภาพ	 	

Engineering	and	Chemical	Properties	of	Biomaterials

2(2-0-4)

0304	223 ปฏิบัติการสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ

Engineering	Properties	of	Biomaterials	Laboratory

1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป	

General	Education	Elective	

2

รวม 20
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	382 กลศาสตร์ของไหล

Fluid	Mechanics

3(3-0-6)

0303	391	 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1

Mechanical	Engineering	Laboratory	1

1(0-3-0)

0304	322 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

Food	Process	Engineering

2(2-0-4)

0304	323 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

Food	Process	Engineering	Laboratory

1(0-2-1)

0304	327 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น

Introduction	to	Food	Chemistry	and	Microbiology

3(3-0-6)

0307	308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering

3(3-0-6)

0307	309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป	

General	Education	Elective	

4

รวม 18

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Engineering	Economics

3(3-0-6)

0304	324 หลักวิศวกรรมอาหาร	

Principles	of	Food	Engineering	

3(3-0-6)

0304	325 หลักการท�าความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร

Principles	of	Refrigeration	in	Food	Industry

3(3-0-6)

0304	326 ทรัพยากรพลังงานทางเลือก

Alternative	Energy	Resources	

3(3-0-6)

0304	328 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพ

Applied	Mathematics	for	Biological	Engineering

3(3-0-6)

03xx	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม	

Approved	Elective

3

รวม 18
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	309 การฝึกงานทางวิศวกรรมชีวภาพ	

Biological	Engineering	Training	(Audit)

3(240	ชม.)

รวม 3

  

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา

Cooperative	Education	Preparation	(Audit)

3(1-4-4)

รวม 3
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 ปีที่ 4 ภาคต้น

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	420 สถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพ

Statistics	and	Research	Methodology	for	Biological	Engineering

3(3-0-6)

0304	421 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร

Food	Quality	Control	and	Assurance

3(3-0-6)

0304	423 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและเกษตร

Food	and	Agricultural	Process	Design

3(3-0-6)

0304	490 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ

Seminar	in	Biological	Engineering

1(0-3-0)

0304	498 โครงงานทางวิศวกรรมชีวภาพ	1

Biological	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

รวม 11

          

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	420 สถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพ

Statistics	and	Research	Methodology	for	Biological	Engineering

3(3-0-6)

0304	421 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร

Food	Quality	Control	and	Assurance

3(3-0-6)

0304	423 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและเกษตร

Food	and	Agricultural	Process	Design

3(3-0-6)

0304	490 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ

Seminar	in	Biological	Engineering

1(0-3-0)

0xxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

6

รวม 16
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	499 โครงงานทางวิศวกรรมชีวภาพ	2	

Biological	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

03xx	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3

0xxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

6

รวม 11

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	391 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

6(0-40-0)

รวม 6

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1	

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	264 วัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	274 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials	Laboratory

1(0-3-0)

0304	221 วิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น

Introduction	to	Biological	Engineering

2(2-0-4)

รวม 20
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2	

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0202	241 ชีวเคมี

Biochemistry

4(4-0-8)

0202	296 ปฏิบัติการชีวเคมี

Biochemistry	Laboratory

1(0-3-6)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

0304	222 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ

Engineering	Properties	of	Biomaterials

2(2-0-4)

0304	223 ปฏิบัติการสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ

Engineering	Properties	of	Biomaterials	Laboratory

1(0-2-1)

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2)

รวม 20

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

2

รวม 8
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0300	123 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0300	363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Engineering	Economics

3(3-0-6)

0303	281 พลศาสตร์

Dynamics

3(3-0-6)

0303	282 อุณหพลศาสตร์	1

Thermodynamics	1

3(3-0-6)

0303	382 กลศาสตร์ของไหล

Fluid	Mechanics

3(3-0-6)

0303	391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1

Mechanical	Engineering	Laboratory	1

1(0-3-0)

0304	322 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

Food	Process	Engineering

2(2-0-4)

0304	323 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

Food	Process	Engineering	Laboratory

1(0-2-1)

รวม 21 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0203	231 จุลชีววิทยา

Microbiology

3(3-0-6)

0203	291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Microbiology	Laboratory

1(0-3-1)

0304	324 หลักวิศวกรรมอาหาร	

Principles	of	Food	Engineering	

3(3-0-6)

0304	325 หลักการท�าความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร

Principles	of	Refrigeration	in	Food	Industry

3(3-0-6)

0304	327 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น

Introduction	to	Food	Chemistry	and	Microbiology

3(3-0-6)

0304	328 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพ

Applied	Mathematics	for	Biological	Engineering

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

4

รวม 20
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

2

รวม 8

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	420 สถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพ

Statistics	and	Research	Methodology	for	Biological	Engineering

3(3-0-6)

0304	421 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร

Food	Quality	Control	and	Assurance

3(3-0-6)

0304	490 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ

Seminar	in	Biological	Engineering

1(0-3-0)

0304	498 โครงงานทางวิศวกรรมชีวภาพ	1	

Biological	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

0307	308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering

3(3-0-6)

0307	309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Foundation	of	Electrical	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

4

รวม 19
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	326 ทรัพยากรพลังงานทางเลือก

Alternative	Energy	Resources	

3(3-0-6)

0304	423 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและเกษตร

Food	and	Agricultural	Process	Design

3(3-0-6)

0304	498 โครงงานทางวิศวกรรมชีวภาพ	2	

Biological	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

2

รวม 13
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน  

21 หน่วยกิต

  

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General Chemistry

	 	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลายเคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 	 Stoichiometry;	atomic	structure;	chemical	bonding;	

gas,	 solid,	 liquid	 and	 solution,	 chemical	 thermodynamics,	 

electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chemical	and	

ionic	 equilibria,	 periodic	 table	 and	 representative	 elements,	

transition	metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory   

	 	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป

	 	 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	 in	

General	Chemistry

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปริมาณทางฟิสกิส์	การเคลือ่นทีเ่ชงิเส้นกฎของนิวตนั	การเคลือ่นทีแ่บบวิถี

โค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	การเคลื่อนที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถติ	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็เหนีย่วน�า	

ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ	วงจรไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	สมบัติ

ของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ

นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	fundamental	electronics,	

electromagnetic	waves,	wave	 property	 of	 light	 and	 optical	

instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	

nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	

Physics	1

0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	

Physics	2

0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

  Engineering Mathematics 1

	 	 ฟังก์ชัน	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	และการประยุกต์ใช้	 อุปนัยเชิง

คณิตศาสตร์	 แนะน�าอนุพันธ์	 การหาอนุพันธ์	 การประยุกต์ใช้อนุพันธ	์ 

ปริพันธ์จ�ากัดเขต

	 	 Function,	 limit,	 continuity	 and	 their	 applications,	
mathematical	induction,	introduction	to	derivative,	differentiation,	 

applications	of	derivative,	definite	integrals
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0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

  Engineering Mathematics 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

Mathematics 1

	 	 การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์	 การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จ�ากัด

เขต	 รูปแบบของการปริพันธ์ท่ีหาค่าไม่ได้	 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	การหาปริ

พันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	อันดับและอนุกรมของจ�านวน	การกระจายอนุกรม	

เทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน	แนะน�าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 	 Antiderivative	 integration,	 application	 of	 definite	

integral,	 indeterminate	 forms,	 Improper	 integrals,	 numerical	

integration,	 sequences	 and	 series	 of	 numbers,	 taylor	 series	 

expansions	of	elementary	functions,	introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)

  Engineering Mathematics 3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

 Prerequisite : 0300 131 Engineering 

Mathematics 2

		 	 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้	 พีชคณิตของเวก

เตอร์ในสามมิติ	พิกัดเชิงขั้ว	 แคลคูลัสของฟังก์ชันจ�านวนจริงสองตัวแปร	

การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ�านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์

จ�านวนจริงหลายตัวแปร	 แนะน�าปริพันธ์เส้น	 เส้น	 ระนาบ	 และพื้นผิว	

ในปริภูมิสามมิติ	แคลคูลัสของฟังก์ชันจ�านวนจริงในปริภูมิสามมิติ	
	 	 Functions	of	several	variables	and	theirs	applications, 

vector	algebra	in	three	dimensions,	polar	coordinates,	calculus	

of	 real	 -	valued	functions	of	 two	variables,	differentiation	and	

integration	 of	 real	 -	 valued	 and	 vector	 -	 valued	 functions	 of	

multiple	real	variables,	introduction	to	line	integrals,	lines,	planes	

and	surfaces	in	three-dimensional	space,	calculus	of	real-valued	

functions	in	three-dimensional	space

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

   โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกจิ ก�าหนดให้เรยีน 13 หน่วยกติ

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  Computer Programming 

	 	 แนวคิดของคอมพิวเตอร์	 ส ่วนประกอบคอมพิวเตอร์	

ความเก่ียวข้องระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์	แนวคิดการประมวลผล

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	การออกแบบและวิธีการพัฒนาโปรแกรม	การเขียน

โปรแกรมระดับสูง

		 	 	Computer	concepts;	computer	components;	hardware	

and	 software	 interaction;	 Electronic	Data	 Processing	 (EDP)	

concepts;	 program	 design	 and	 development	methodology;	 

high-level	language	programming

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 

  Engineering Workshop Practicum 

	 	 หลกัการเบ้ืองต้นและปฏบัิติการใช้เครือ่งมอืชนดิต่าง	ๆ 	ตลอด

จนความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองมอืและเครือ่งจักร	การท�างาน	กลงึ	เช่ือม	

งานประกอบ	งานไม้	งานปรบัแต่งและปฏบิตังิานทีก่�าหนดให้	เพือ่เสริมสร้าง

ประสบการณ์

	 	 Introduction	 to	 tool	 operations	 and	 safety,	work	

practice	in	machining,	welding,	assembly,	wood	working	and	

modified	working	to	enhance	better	skills

0300 140 สถิตยศาสตร์  3(3-0-6) 

  Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสียดทาน	พื้นฐานใน

การคิดงานเสมือนและความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

		 	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	 

principle	of	virtual	work,	and	stability,	Introduction	to	dynamics

0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก 3(2-2-5)

  Graphic Drawing 

	 	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพฉาย

และการเขียนรูปทรง	การให้ขนาดและการให้ค่าเผื่อ	การเขียนภาพตัด	การ

เขียนภาพช่วย	 การเขียนภาพคลี่	 การเขียนภาพร่าง	 การเขียนแบบการ

ประกอบและรายละเอียดชิ้นงาน	การเขียนพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์

	 		 Lettering;	 orthographic	 projection;	 orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing;	

sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	sketches,	

detail	and	assembly	drawings;	basic	computer-aided	drawing

0300 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

  Engineering Materials

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	โครงสร้าง	คุณสมบัติต่าง	ๆ	

การกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มหลักทางวัสดุวิศวกรรม	

เช่น	โลหะ	พอลเิมอร์	เซรามกิส์	คอมโพสติ	สมบตัเิชงิกล	และการย่อยสลาย

ของวัสดุ

	 	 Study	of	relationship	between	structures,	properties,	

production	 processes	 and	 applications	 of	main	 groups	 of	

engineering	materials	 i.e.	metals,	 polymers,	 ceramics	 and	

composites;	mechanical	properties	and	materials	degradation  



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

102

  2.3  วิชาเฉพาะด้าน 

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน 

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

   2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน 60 หน่วยกิต

0202 241 ชีวเคมี  4(4-0-8)

  Biochemistry 

	 	 สมบัติและหน้าที่ของชีวโมเลกุล	 กรดอะมิโนและโปรตีน	

เอนไซม์	ชวีพลงังานศาสตร์	เมแทบอลซิมึของสารชวีโมเลกลุ	ความสมัพนัธ์

และระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมเหล่าน้ี	 การประยุกต์ใช้

ความรู้ทางชีวเคมี	

	 	 Properties	and	functions	of	biomolecules,	amino	acids	

and	 proteins,	 enzymes,	 bioenergetics,	 metabolism	 of	 

biomolecules,	interrelation	and	control	of	metabolic	processes,	

applications	of	biochemistry

0202 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-6)

  Biochemistry Laboratory 

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	0202	241	ชีวเคมี	

	 	 Laboratory	 experiments	 to	 accompany	 0202	 241	 

Biochemistry

  

0203 231  จุลชีววิทยา 3(3-0-6)

  Microbiology

	 	 การจัดจ�าแนก	สัณฐานวิทยา	การเจริญ	สรีรวิทยา	พันธุกรรม	

ความสัมพันธ์กับมนุษย์	 และสิ่งแวดล้อม	 การติดเชื้อ	 การเกิดโรค	

การควบคุมและก�าจัดจุลินทรีย์	 ระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุ้มกัน	 จุลชีววิทยาประยุกต์ด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ด้านอาหาร	

สิ่งแวดล้อม	การเกษตร	อุตสาหกรรม	และเทคโนโลยีชีวภาพ

 

	 Classification, 	 morphology, 	 growth, 	 physio logy,	 

genetics,	 relationship	 of	microorganisms	with	 human	 and	 

environment,	 infection,	 pathogenesis,	 bacterial,	microbial	 

control	and	eradication,	immune	system	and	immune	response,	

applied	microbiology	 aspects	 such	 as	microbiology	 of	 food,	

environment,	agriculture,	industry	and	biotechnolgy

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-1)

  Microbiology Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology or  

Co-requisite

 	 การใช้และรกัษากล้องจลุทรรศน์	เทคนคิปลอดเช้ือ	การแยกเชือ้ 

การท�าให้เชื้อบริสุทธิ์	และการนับจ�านวนจุลินทรีย์	จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม	

การย้อมสีแบคทีเรีย	 จุลินทรีย์ในอาณาจักรฟังไจ	อาหารเลี้ยงเช้ือ	ปัจจัย

ทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการเจรญิของจลุนิทรย์ี	เมแทบอลซิมึของจลุนิทรย์ี	

การควบคมุจลุนิทรย์ีโดยรงัส	ียวู	ีสารเคม	ีและสารปฏชิวีนะ	เซลล์เมด็เลอืด

ขาว	และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ดัชนีในน�้า

	 	 Use	and	maintenance	of	microscope,	aseptic	tecniques,	 

isolation,	 purification	 and	 enumeration	 of	microoraganisms,	

microorganisms	in	environment,	bacterial	staining,	microorganisms	 

in	kingdom	fungi,	cultivation	media,	physical	factors	afffecting	

growth	 of	microorganisms,	microbial	metabolism,	 control	 of	

microorganisms	by	UV	 radiation,	 chemicals	 and	 antibiotics,	

white	blood	cells	and	analysis	of	indicatior	microorganisms	in	

water

0300 102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 1(0-3-0)

  Engineering Materials Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials 

or Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0300	 101	

วัสดุวิศวกรรม

	 	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

the	 learning	 process	 and	 subjects	 in	 0300	 101	Engineering	

Materials

0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

  Engineering Economics

	 	 ศกึษาการวเิคราะห์เชงิเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการ

ด�าเนินโครงการทางวิศวกรรมและทางธุรกิจ	เช่น	ต้นทุนชนิดต่างๆ	การคิด

ดอกเบ้ีย	 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางเลือก	

การคดิค่าเส่ือมราคา	อัตราผลตอบแทน	ภาษ	ีเงินเฟ้อ	การวเิคราะห์จดุคุม้ทนุ	

การวเิคราะห์ความไว	การวเิคราะห์การทดแทนทรพัย์สนิ	และ	เปรยีบเทยีบ

ผลของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
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	 	 A	 study	 of	 economic	 analysis	 of	 engineering	 and	

business	project	feasibility	such	as	classification	of	cost,	interest	

formula	 derivation,	 evaluating	 economic	 alternatives,	 

depreciation	 accounting,	 rate	 of	 return,	 taxes,	 inflation,	 

breakeven	analysis,	sensitivity	analysis,	 replacement	analysis	

and	estimating	effect	of	risk	and	uncertainty

0303 281 พลศาสตร์ 3(3-0-6)

  Dynamics

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0300 140 สถติยศาสตร์ หรอือาจเรยีน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0300 140 Statics or Co-requisite

	 	 หลักการของพลศาสตร์	จลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง

เกร็งในระนาบ	กฎข้อที่	 2	ของนิวตัน	สมการการเคลื่อนที่	 โมเมนตัมและ

การดล	ทฤษฎีเบื้องต้นของการสั่นสะเทือน

	 	 Principles	of	dynamics,	kinematics	of	particles	and	

rigid	body	 in	 2-dimensions,	Newton’s	 second	 law	of	motion,	

equation	 of	motion,	 impulse	 and	momentum,	 fundamental	

theory	of	vibration

0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6)

  Thermodynamics 1

	 	 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์	 คุณสมบัติทาง

อุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์และแก๊สจินตภาพ	กฎข้อที่	 1	และข้อที่	 2	

ของอุณหพลศาสตร์	 การคืนสภาพและการไม่คืนสภาพกระบวนการกับ

การประยุกต์ใช้	 การวิเคราะห์วัฏจักรคืนสภาพ	 วัฏจักรคาร์โนต์	 เอนโทรปี	

วัฏจักรก�าลังไอน�้า	และวัฏจักรก�าลังมาตรฐานอากาศ

	 	 Definitions	 and	 concepts	 of	 thermodynamics,	 

properties	of	pure	substances	and	ideal	gases,	first	and	second	

laws	of	thermodynamics,	reversibility	and	availability,	process	

and	applications,	the	Carnot	cycle,	entropy,	steam	power	cycle	

and	air-standard	cycle

0303 382 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)

  Fluid Mechanics

	 	 สมบตัขิองของไหล	สถติศาสตร์ของของไหล	สมการโมเมนตมั

และสมการพลังงาน	สมการความต่อเนื่องและการเคล่ือนที่	 การวิเคราะห์

มิติ	และความคล้ายคลึง	การไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดไม่ได้

		 	 Properties	 of	 fluid;	 fluid	 static;	momentum	 and	 

energy	equations;	equation	of	continuity	and	motion;	similitude	

and	dimensional	analysis;	steady	incompressible	flow

0303 391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1  1(0-3-0)

  Mechanical Engineering Laboratory 1 

  ปฏบิตักิารพืน้ฐานในทางอณุหพลศาสตร์	การถ่ายเทความร้อน	

กลศาสตร์ของไหล	กลศาสตร์ของแข็ง	การทดลองเพือ่แนะน�าเครือ่งมอืและ

เทคนิคการทดลองต่างๆ	 เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐาน

การทดลองระบบต่างๆ	ในทางวิศวกรรมเครื่องกล	

	 	 Experiments	on	foundation	of	thermodynamics;	heat	

transfer;	 fluid	mechanics;	 solid	mechanics;	 experiment	 to	 

introduce	 testing	equipment	and	experimental	 techniques	 to	

enhance	 the	understanding	of	 fundamental	 theory;	 testing	of	

other	mechanical	systems

0304 221 วิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น 2(2-0-4)

  Introduction to Biological Engineering

	 	 การอภิปรายสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ	 กลไก

การถ่ายเทความร้อน	หลักการการท�างานของระบบท�าความเย็นเบื้องต้น	

กระบวนการแปรรูปวัสดุชีวภาพ	 เทคโนโลยีการแปลงรูปพลังงานชีวภาพ	

แนวคิดกระบวนการทางอาหารและเกษตร	ความส�าคัญของจุลินทรีย์ใน

อุตสาหกรรมเกษตร	 การอภิปรายหัวข้อทางด้านวิศวกรรมชีวภาพใน

ปัจจุบัน

	 	 Discussion	in	engineering	properties	of	biomaterial,	

heat	 transfer	 mechanism,	 basic	 operation	 principle	 of	 

refrigeration	system,	biomaterial	process,	bioenergy	conversion	

technologies,	 concept	 of	 food	 and	 agricultural	 process,	 

importance	of	microorganisms	in	agro-industry,	current	issues	

discussion	in	biological	engineering	

0304 222 สมบัติทางวิศวกรรมและเคมีของวัสดุชีวภาพ  2(2-0-4)

  Engineering and Chemical Properties 

  of Biomaterials

  สมบัติทางกายภาพ	เชิงกล	ผิวหน้า	เชิงหน้าท่ี	ความร้อน	ไฟฟ้า	

และแสง	ของวสัดชุวีภาพ	สมบตัทิางรโีอโลจ	ีวสัดอุาหารแขง็และอาหารเหลว	

ความหนืดของวัสดุอาหารเหลวและก่ึงเหลว	การวัดค่าความจุความร้อน

จ�าเพาะและค่าการน�าความร้อนของวัสดุชีวภาพ	การเปลี่ยนเฟสของน�้า

บริสุทธิ์และสารละลาย	สมบัติไดอิเล็คทริคของน�้า	สารละลาย	และอาหาร	

การวัดสีของอาหารแข็งและอาหารเหลว

	 	 Physical,	mechanical,	 surface,	 functional,	 thermal,	

electrical,	 and	 optical	 properties	 of	 biomaterials;	 rheological	

properties	 of	 solid	 and	 liquid	 foods;	 viscosity	 of	 liquid	 and	 

semi-liquid	 food;	 specific	 heat	 and	 thermal	 conductivity	 

measurements;	 phase	 changes	 of	 pure	water	 and	 solution;	 

dielectric	 properties	 of	 water,	 solution,	 and	 food;	 color	 

measurements	of	solid	and	liquid	foods
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0304 223 ปฎิบัติการสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ  1(0-2-1)

  Engineering Properties of Biomaterials Laboratory

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0304 222 สมบัติทางวิศวกรรมของ

วัสดุชีวภาพหรืออาจเรียนพร้อมกัน

 Prerequisite  : 0304 222 Engineering Properties 

of Biomaterials or  Co-requisite

	 	 การทดลองทีส่อดคล้องกบัเนือ้หารายวชิา	0304	322	วศิวกรรม

กระบวนการแปรรูปอาหาร

	 	 Laboratory	 experiments	 to	 accompany	 0304	 222	

Engineering	Properties	of	Biomaterials

0304 322 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 2(2-0-4)

  Food Process Engineering

	 	 การควบคมุความชืน้โดยการใช้เกลอืและน�า้ตาล	การหมักดอง	

การทอด	การพาสเจอร์ไรซ์	 การสเตอริไรซ์	 วัตถุเจือปนอาหาร	การใช้รังสี	

การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	การใช้กระแสไฟฟ้า	การควบคุม	ความดัน	การ

แปรรูปโดยกรรมวิธีการผสมผสาน	และเทคโนโลยีการบรรจุ	

	 	 Moisture	 control	 by	 salt	 and	 sugar,	 fermentation,	

frying,	pasteurization,	 sterilization,	 food	additive,	 irradiation,	

electromagnetic	wave,	electric	current,	pressure	control,	hurdle	

technology	processing,	packaging	technology

0304 323 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 1(0-2-1)

  Food Process Engineering Laboratory 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0304 322 วิศวกรรมกระบวนการ

แปรรูปอาหารหรืออาจเรียนพร้อมกนั

 Prerequisite  : 0304 322 Food Process Engineering 

or Co-requisite 

  การทดลองทีส่อดคล้องกบัเนือ้หารายวชิา	0304	322	วศิวกรรม

กระบวนการแปรรูปอาหาร

	 	 Laboratory	experiments	to	accompany	0304	322	Food	

Process	Engineering

0304 324 หลักวิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6)

  Principles of Food Engineering 

	 	 การถ่ายเทความร้อน	ได้แก่	การน�าความร้อน	การพาความร้อน

และการแผ่รังสีความร้อน	 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	หลักการสมดุล

มวลสารและพลังงาน	สมดุลเฟสในอาหาร	การระเหย	การกลั่น	 และการ

สกัด	กระบวนการท�าแห้ง	การลดขนาดของแข็ง	และการกรอง	

	 	 Heat	 transfer	 i.e.	heat	conduction,	convection	and	

radiation,	heat	exchanger,	principle	of	mass	and	energy	balance,	

phase	 equilibrium	 in	 food,	 evaporation,	 distillation	 and	 

extraction,	drying	process,	solid	size	reduction	and	filtration	

0304 325 หลักการท�าความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)

  Principles of Refrigeration in Food Industry

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 

 Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 

	 	 สมบัติของไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ	

การออกแบบระบบปรับอากาศ	การเลือกอุปกรณ์ของระบบระบายอากาศ	

การออกแบบระบบการกระจายอากาศและท่อ	 การก�าจัดควันและฝุ่น	

การประยุกต์ใช้การปรับอากาศในงานด้านต่างๆ	วัฏจักรการท�าความเย็น	และ

การวิเคราะห์สมบัติของสารท�าความเย็น	 การท�าความเย็นแบบระเหยและ

หอคอยความเยน็	การออกแบบระบบการท�าความเยน็	การแช่แขง็	การรกัษา

อาหาร	ระบบการท�าความเยน็อณุหภมูติ�า่	หลกัการท�าความเยน็อณุหภมูติ�า่	

	 	 Psychrometric	 properties	 and	 process	 of	 air;	 

airconditioning	 system	 design;	 equipment	 selection	 for	 

ventilation	system;	air	distribution	and	duct	system	design;	flume	

and	dust	 removal;	 air	 conditioning	applications;	 refrigeration	

cycles	and	analysis	of	refrigerant	properties;	evaporative	cooling	

and	 cooling	 tower;	 design	 of	 refrigeration	 systems;	 freezing,	

preservation	 of	 foods;	 low-temperature	 refrigeration	 system;	

principles	of	cryogenics	

0304 326 ทรัพยากรพลังงานทางเลือก 3(3-0-6)

  Alternative Energy Resources

	 	 แหล่งพลังงานและสถานการณ์ด้านพลังงานของโลกและ

ประเทศไทย	ชวีมวลและเทคโนโลยกีารแปรรปูเชงิเคมคีวามร้อน	พชืน�า้มนั

และไบโอดีเซล	ไบโอเอทานอลและแก๊สโซฮอล์	ก๊าซชีวภาพ	เชื้อเพลิงที่ได้

จากขยะ	พลังงานน�้า	พลังงานลม	พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้	

เซลล์เช้ือเพลงิและพลงังานไฮโดรเจน	พลงังานความร้อนใต้พิภพ	พลงังาน

นิวเคลียร์	และหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงานทดแทน

	 	 Global	and	regional	energy	resources	and	situations,	

biomass	and	thermo-chemical	conversion	technology,	oil	crops	

and	biodiesel,	bio-ethanol	and	gasohol,	bio	gas,	refuse	derived	

fuel,	hydropower,	wind	energy,	solar	energy	and	applications,	

fuel	 cell	 and	 hydrogen	 energy,	 geothermal	 energy,	 nuclear	 

energy,	 and	 sufficiency	 economy	philosophy	 and	 renewable	

energy	development

0304 327 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Food Chemistry and Microbiology

	 	 องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร		ได้แก่		น�้า		คาร์โบไฮเดรต		

โปรตีน		ไขมัน	วิตามิน		และ	 เกลือแร่		ปฏิกิริยาเคมีในการแปรรูปอาหาร	

จุลินทรีย์ในอาหาร	การปนเปื้อน	การเน่าเสียของอาหาร		การควบคุมการ

เจรญิของจุลนิทรย์ี	หลกัการถนอมอาหาร	อตุสาหกรรมอาหารกับจุลนิทรีย์	
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	 	 Food	chemical	compositions	i.e.	water,	carbohydrate,	

protein,	lipid,	vitamin	and	mineral,	chemical	reactions	in	food	

processing,	microbiology	in	food,	contamination,	food	spoilage,	

control	of	microbial	growth;	principles	of	food	preservation;	food	

industries	and	microorganisms

0304 328 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพ 3(3-0-6)

  Applied Mathematics for Biological Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

 Prerequisite  : 0300 230 Engineering 

Mathematics 3

	 	 การวเิคราะห์มติ	ิปัญหาการประมาณค่าในช่วง	ระเบยีบวธิเีชงิ

ตัวเลขส�าหรับแก้ระบบสมการ	เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น	ปัญหาก�าลังสองต�่าสุด

เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น	การอินทิเกรตและการดิฟเฟอเรนชิเอท	 เชิงตัวเลข	

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมชีวภาพ

	 	 Dimensional	 analysis,	 interpolation	 problems,	 

numerical	methods	for	solving	linear	and	nonlinear	systems	of	

equations,	 linear	 and	 nonlinear	 least	 squares	 problems,	 

numerical	 integration	and	differentiation,	ordinary	differential	

equation,	some	applications	to	biological	engineering

0304 420 สถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับวิศวกรรม  3(3-0-6)

  ชีวภาพ

  Statistics and Research Methodology 

  for Biological Engineering

	 	 ความหมายของสถิติ	 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง	การวัด

การกระจาย	ค่ามาตรฐาน	การประมาณค่า	การหาข้อมูล	การตั้งสมมติฐาน

งานวจิยั	หลกัการออกแบบการทดลองและการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติ	ิเพือ่

ใช้ในการวิจัยทางวิศวกรรมชีวภาพ	จริยศาสตร์ในการท�างานวิจัย

	 	 Definition	of	statistics,	central	tendenct	measurement,	

dispersion	measurement,	 standard	 scores,	 estimation,	 data	

acquisition,	 research	 hypothesis,	 principles	 of	 experimental	

designs	and	statistical	data	analysis	for	biological	engineering	

research;	ethics	in	research	work

0304 421 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6)

  Food Quality Control and Assurance

	 	 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร	

การประเมินคุณภาพทางด้านกายภาพ	 เคมีและจุลินทรีย์ของอาหาร	

การประเมนิทางประสาทสมัผัส	ความปลอดภัยของอาหาร	การสุม่ตวัอย่าง

และแผนภูมิการควบคุม	 มาตรฐานอาหาร	 กฎหมายความปลอดภัย

ทางชีวภาพ

	 	 Principles	 of	 food	quality	 and	assurance;	 physical,	

chemical	 and	microbiological	 assessments	 of	 food	qualities;	

sensory	evaluation,	food	safety,	sampling	plan	and	control	chart;	

food	standard,	biosafety	law

0304 423 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและเกษตร 3(3-0-6)

  Food and Agricultural Process Design

	 	 แนวคิด	 การออกแบบ	และการเลือกเครื่องจักรกลของไหล	

ระบบท่อ	 อุปกรณ์ทางความร้อน	 ระบบส่งก�าลัง	 ระบบขนถ่ายวัสดุอาหาร

และเกษตร	กรณีศึกษาและการออกแบบโครงงาน

	 	 Concept,	 design	 and	 selection	 of	 fluid	machinery;	

piping	system,	thermal	equipment,	power	transmission	system;	

food	and	agricultural	products	conveying	system;	case	study	

and	project	design

0304 490 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ 1(0-3-0)

  Seminar in Biological Engineering

	 	 การสบืค้นวารสาร	การอ่านบทความวิจยัจากวารสารนานาชาต	ิ

เทคนิคการน�าเสนอแบบบรรยาย	การเขียนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์	การ

อ้างอิงและบรรณานุกรม	 การฝึกนิสิตให้มีการน�าเสนอ	 และการอภิปราย

หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมชีวภาพ

	 	 Journal	 search,	 reading	 of	 research	 articles	 in	 the	

international	 journals;	 oral	 presentation	 techniques;	 scientific	

writing	of	research	articles;	citations	and	references;	training	of	

students	in	oral	presentation	and	critical	discussion	of	a	selected	

topic	in	the	field	of	biological	engineering

0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

  Foundation of Electrical Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

 Prerequisite : 0204 102 Physic 2

	 	 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั	

แรงดัน	กระแสและก�าลังไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า	เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้อง

ต้น	เคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้า	มอเตอร์และการใช้งาน	หลกัการของระบบสามเฟส	

การส่งก�าลังไฟฟ้า	เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า

	 	 Basic	DC	and	AC	circuit	analysis;	voltage;	current	

and	power;	transformers;	introduction	to	electrical	machinery:	

generators,	motors	 and	 their	 uses;	 concepts	 of	 three-phase	

systems;	method	of	power	transmission;	introduction	to	some	

basic	electrical	instruments
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0307 309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-0)

  Foundation of Electrical Engineering Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาร่วม 0307 308 พื้นฐาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

  Prerequisite : Concurrent 0307 308 Foundation 

of Electrical Engineering

	 	 การทดลองสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา	0307	308	พืน้ฐาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

	 	 Laboratory	 experiments	 to	 accompany	 0307	 308	

Foundation	of	Electrical	Engineering

 2.3.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

  ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 

6 หน่วยกิต

  ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 

3 หน่วยกิต

0300 331  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส�าหรับวิศวกร  3(3-0-6)

   Management Information System for Engineers

  บทบาทของระบบข้อมลูในการจดัการและกระบวนการตดัสนิใจ	

การพฒันาของระบบข้อมูลจาก	การวางแผนและการออกแบบโดยละเอยีด	

ทฤษฎีของระบบข้อมูล	คุณค่าของข้อมูลตัวอย่างและการประยุกต์	การใช้

ระบบข้อมูลและผลที่มีต่อการปฏิบัติการขององค์การ

	 	 The	role	of	the	information	system	in	the	management	

and	 decision	 making	 process,	 detailed	 development	 of	 

management	information	systems	through	planning,	design	and	

implementation,	introduction	to	information	theory,	the	example	

value	of	information	and	application,	the	information	system	and	

changes	in	the	organization	

 

0300 332  การจัดการธุรกิจส�าหรับวิศวกร  3(3-0-6)

   Business Management for Engineers

  ประเภทขององค์การธุรกิจ	กระบวนการจัดการ	การวางแผน	

การจัดองค์กร	การบริหารบุคคล	การสั่งการ	และการควบคุม	หลักการของ

การตลาด	การแบ่งส่วนของการตลาด	ส่วนผสมทางการตลาด	พฤติกรรม

ผู้บริโภค	และการตลาดระดับนานาชาติ

		 	 Type	of	 business;	management	process,	 planning,	

organizing,	staffing,	directing,	controlling;	marketing	concept,	

marketing	segmentation,	marketing	mix,	consumer	behaviors	

and	international	marketing

0302 321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)

   Production Planning and Control 

	 	 บทน�าระบบการผลิต	 เทคนิคของการพยากรณ์	 การจัดการ

พัสดุคงคลัง	 การวางแผนการผลิต	การวิเคราะห์ก�าไรและต้นทุนเพื่อการ

ตัดสินใจ	การจัดล�าดับการผลิต	การควบคุมการผลิต

	 	 An	introduction	to	production	systems;	forecasting	

techniques;	inventory	management;	production	planning;	cost	

and	 profitability	 analysis	 for	 decision	making;	 production	 

scheduling;	production	control

0302 426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Safety Engineering

 	 	 การศกึษาหลกัการการป้องกนัความสญูเสยี	การออกแบบ	การ

วิเคราะห์	และการควบคุม	อันตรายในที่ท�างาน	องค์ประกอบเรื่องมนุษย์;	

เทคนคิความปลอดภยั	หลกัการการบรหิารความปลอดภัย	การจัดการของ

เสียอันตรายในอุตสาหกรรม	กฎหมายความปลอดภัย	

	 	 Study	of	loss	prevention	principles;	design,	analysis,	

and	 control	 of	workplace	 hazards;	 human	 element;	 system	

safety	techniques;	principles	of	safety	management;	and	safety	

laws

0302 427 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ 3(3-0-6)

  ทางอุตสาหกรรม

  Industrial Cost Analysis and Budgeting

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0300 363 Engineering 

   Economics

  พื้นฐานการท�ารายงานการเงิน	 การวิเคราะห์ต้นทุนส�าหรับ

กระบวนการวางแผน	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	การปันส่วนเงินทุนและการ

ตัดสินใจส�าหรับการลงทุนในโครงการ

	 	 Fundamentals	of	financial	reports;	cost	analysis	for	

planning	process;	 capital	 expenditure;	 capital	 rationing	 and	

decision	making	for	investment	in	challenging	projects

0303 341 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)

  Energy Conservation and Management

	 	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน	

หลักเ บ้ืองต ้นของการอนุรักษ ์พลังงานภายในอาคารและโรงงาน

อุตสาหกรรม	การถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร	อาคารประหยัด

พลงังาน	สภาวะความสบาย	มาตรการและเทคโนโลยกีารประหยดัพลงังาน

ในอปุกรณ์ไฟฟ้าและความร้อน	การประเมนิศกัยภาพการประหยดัพลงังาน

และผลตอบแทนการลงทุน	 เคร่ืองมือและเทคนิคในการตรวจวัดและ

วิเคราะห์การใช้พลังงาน	 การลดค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้า	



107

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผลตอบแทนเพิ่มเติมจาก

การอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกการพัฒนาที่สะอาดและคาร์บอนเครดิต

	 	 Laws	relating	energy	conservation	and	management;	

introduction	to	energy	conservation	in	building	and	industry;	

overall	heat	transfer	through	building	envelope;	energy	saving	

building;	thermal	comfort;	measures	and	technology	for	energy	

saving	in	electrical	and	thermal	machines;	evaluation	of	energy	

conservation	 and	 return	 on	 investment;	 instruments	 and	 

techniques	 for	 energy	 audit;	 reduction	 of	 electricity	 cost	 for	

different	electricity	rates;	energy	and	environment	relationship;	

additional	 benefit	 from	 energy	 conservation	 by	 clean	 

development	mechanism	and	carbon	credit

0303 405 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6)

  Theory of Agricultural Machines

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 281 พลศาสตร์

 Prerequisite : 0303 281 Dynamics

	 	 โครงสร้างชิน้ส่วนพืน้ฐานของเครือ่งจกัรกลเกษตร	กลไกและ

ข้อต่อ	 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่	 ความเร็วและความเร่งของชิ้นส่วนของ

เคร่ืองจักรกลเกษตร	 เช ่น	 ลูกเบี้ยว	 เฟือง	 เป็นต้น	 การวิเคราะห  ์

แรงสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ในเครื่องจักรกลเกษตร	การสมดุลมวล 

ซึ่งมีการหมุนและมวลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา

	 	 Basic	structural	elements	of	agricultural	machinery,	

linkages	 and	 joints,	 analysis	 of	 movement,	 speed	 and	 

acceleration	 of	 elements,	 i.e.,	 cams,	 gears	 etc.,	 static	 and	 

dynamic	analysis	of	agricultural	machinery,	balance	of	rotating	

mass	and	reciprocating	mass

0303 441 การออกแบบระบบทางความร้อน 3(3-0-6)

  Thermal System Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 

   และ 0303 382 กลศาสตร์ของไหล 

 Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 

   and 0303 382 Fluid Mechanics

	 	 การออกแบบระบบที่ท�างานได้หรือระบบท�างานที่เหมาะสม	

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	การหาสมการเพื่อแสดงลักษณะของอุปกรณ์ทาง

ความร้อนโดยใช้ข้อมูลจากการทดลอง	แบบจ�าลองอุปกรณ์ทางความร้อน

บนพ้ืนฐานของกฎทางฟิสิกส์	 แบบจ�าลองและการจ�าลองการท�างานของ

ระบบทางความร้อน	 เทคนิคการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับระบบทาง

ความร้อน

	 	 Design	of	a	workable	system	or	an	optimum	system,	

engineering	economics,	equation	fitting	for	characterization	of	

thermal	equipment	using	experimental	data,	modeling	of	thermal	

equipment	based	upon	physical	laws,	thermal	system	modeling	

and	 simulation,	 selected	optimization	 techniques	 for	 thermal	

systems

0303 443 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6)

  Solar Energy Engineering

	 	 ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตยแ์ละการวัดรังสี

ดวงอาทิตย์	กระบวนการถ่ายเทความร้อนท่ีเกีย่วข้อง	การออกแบบอปุกรณ์

พลังงานแสงอาทิตย์	วิธีการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

โดยตรง

	 	 Physical	characteristics	of	solar	energy	and	radiation	

measurement,	 related	 heat	 transfer,	 design	 of	 solar	 energy	 

equipment,	conversion	of	solar	energy	to	electrical	energy

0303 481 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6)

  Measurement and Instruments

	 	 พื้นฐานการวัด	หลักการท�างานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

วดัทางวศิวกรรม	การประยกุต์ใช้หลกัทางสถติิในการวเิคราะห์และปรบัปรงุ

ข้อมูล

		 	 Fundamental	 of	 measurement;	 principles	 and	 

applications	of	measuring	instruments	in	engineering;	statistical	

methods	for	data	analysis	and	data	improvement

0304 331 เทคโนโลยีอาหารผง  3(3-0-6)

  Powder Food Technology

	 	 สมบัติของอาหารผง	การเก็บรักษา	การขนถ่าย	การลดขนาด	

การเพ่ิมขนาด	กระบวนการเคลอืบ	การผสม	การแยกและแบ่งประเภทของ

อาหารผง

	 	 Powder	 food	 characterization,	 storage,	 conveying,	

size	reduction,	size	enlargement,	encapsulation	process,	mixing,	

separation	and	classification	of	powder	food	

0304 332 การทดสอบแบบไม่ท�าลายผลิตผลเกษตร 3(3-0-6)

  Non-destructive Testing of Agricultural Products

	 	 หลักการการทดสอบแบบไม่ท�าลายโครงสร้าง	 การประยุกต์

ทางกล	เสียง	ไฟฟ้า	แสง	และนิวเคลียร์	เพื่อประเมินคุณภาพของผลิตผล

ทางการเกษตรโดยใช้เทคนคิแบบไม่ท�าลายโครงสร้าง	การวิเคราะห์เปรยีบ

เทียบวิธีท่ีแตกต่างกันส�าหรับการประเมินคุณภาพแบบไม่ท�าลายผลิตผล

ทางการเกษตร

	 	 Non-destructive	 testing	 principles,	mechanical,	

acoustical,	 electrical,	 optical,	 and	 nuclear	 applications	 to	 

evaluate	the	qualities	of	agricultural	products	by	non-destructive	

techniques;	 comparative	 analysis	 of	 different	methods	 for	 

non-destructive	quality	evaluation	of	agricultural	products	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

108

0304 333 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ 3(3-0-6)

  Postharvest Technology of Fruit and Vegetable

	 	 การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของผักผลไม	้

เทคโนโลยีการเก็บเก่ียว	 และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในปัจจุบัน	

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว	เช่น	การคดัขนาด	ระบบการบรรจุ	การควบคมุ

คุณภาพ	เทคนิคการยืดอายุและการเก็บรักษา	

	 	 Changes	in	biochemistry	and	physiology	of	fruits	and	

vegetables;	 harvesting	 technology	 and	 current	 postharvest	

handling;	post	harvest	Technology	e.g.	sorting	and	packaging	

system,	 quality	 control,	 shelf	 life	 prolonging	 and	 storage	 

techniques

0304 334 วิศวกรรมการแปรรูปธัญพืช  3(3-0-6)

  Cereal Process Engineering

	 	 การแนะน�าธญัพชืทีส่�าคญัในประเทศไทย	สมบตัทิางกายภาพ

และทางเคมีของธัญพืช	 และผลิตภัณฑ์จากธัญพืช	 กรรมวิธีการผลิต

ผลติภณัฑ์อาหารจากธญัพชื	การผลติแป้งและสตาร์ช	ขนมขบเค้ียว	ขนมอบ

ประเภทต่าง	ๆ	พาสต้า	การผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช	และปัจจัยที่มีผลต่อ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์	หลักการท�างาน	ส่วนประกอบ	หลักการและการ

ออกแบบเครือ่งมอื	เครือ่งจกัรทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ	รวมทัง้เครือ่งบรรจุภณัฑ์	

	 	 Introduction	to	important	cereal	in	Thailand,	physical	

and	chemical	properties	of	cereal	grains	and	cereal	products;	

cereal	food	process;	production	of	flour	and	starch,	snack,	bakery	

products,	 pasta	 and	 beverages	 from	 cereal	 grains;	 factors	 

affecting	 product	 quality;	 principles	 and	 design	 of	 cereal	 

processing	machines	and	packaging

0304 335 การออกแบบโรงงานอาหาร 3(3-0-6)

  และอุตสาหกรรมเกษตร 

  Design of Food Plant and Agro-Industry

	 	 หลกัการออกแบบโรงงานอาหาร	การวเิคราะห์เบือ้งต้นของการ

ออกแบบโรงงาน	การวเิคราะห์ท�าเลทีต่ัง้โรงงาน	การออกแบบแผนผงัโรงงาน	 

ชนดิของผงัโรงงาน	การเลอืกเคร่ืองมอืเครือ่งใช้	แผนภาพการไหลของวสัดุ	

การจัดการระบบการผลิต	การเคลื่อนย้ายวัสดุ	 ปัญหาทั่วไปในการวางผัง

โรงงาน	การวเิคราะห์ผลิตภัณฑ์	และการออกแบบเพือ่สขุาภบิาลในโรงงาน

	 	 Principles	of	 food	plant	design and	Agro-industry;	

preliminary	analysis	of	plant	design;	plant	location	analysis;	plant	

layout	design;	basic	types	of	 layout;	selection	of	equipments;	

flow	 diagram	 of	 the	 process	 of	materials;	management	 of	 

production	system,	material	handling,	general	problems	of	plant	

layout,	product	analysis,	and	design	for	plant	sanitary

0304 336 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการบ�าบัดน�้าเสีย 3(3-0-6)

  Biological Technology for Wastewater Treatment

	 	 หลักมูลและการประยุกต์ใช้กระบวนการทางชีวภาพแบบใช้

อากาศและไม่ใช้อากาศส�าหรับการบ�าบัดน�า้เสยีจากชุมชนและอตุสาหกรรม	

หลักการของระบบตะกอนเร่ง	ฟิล์มตรึง	 บ่อปรับเสถียร	บึงประดิษฐ์	 และ

ตัวกลางเติมอากาศ	หลักการพื้นฐานของปริมาณสารสัมพันธ์	 เอเนอเจติกส	์

และจลนพลศาสตร์จุลชีพส�าหรับการออกแบบระบบทางชีวภาพ

	 	 Fundamentals	 and	 applications	 of	 aerobic	 and	 

anaerobic	biological	processes	 for	 the	treatment	of	municipal	

and	industrial	wastewater.	Principles	of	activated	sludge,	fixed	

film,	stabilization	pond,	constructed	wetland,	contact	aeration	

systems.	 Basic	 principles	 of	 stoichiometry,	 energetics,	 and	 

microbial	kinetics	for	the	design	of	biological	unit	processes

0304 337 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)

  ส�าหรับผลิตผลเกษตร 

  Logistics and Supply Chain for Agricultural Products

	 	 ค�าจ�ากัดความและแนวคิดเบื้องต้นของโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน	ความส�าคัญของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการเกษตร	

สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนส�าหรับผลิตผลเกษตร	หลัก

การของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการเกษตร	การขนส่งและการ 

กระจายสินค้า	 เทคโนโลยีการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับผลิตผล

ทางการเกษตร	การค้าและการตลาด

	 	 Definition	 and	 primary	 concept	 of	 logistics	 and	 

supply	 chain;	 importance	 of	 logistics	 and	 supply	 chain	 for	 

agriculture;	 situation	 of	 logistics	 and	 supply	 chain	 for	 

agricultural	 products;	 principles	 of	 agricultural	 logistics	 and	

supply	 chain;	 transportation	 and	distribution;	 technology	 of	

tracking	and	traceability	for	agricultural	products;	trading	and	

marketing	

0304 338  ภาษาอังกฤษส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพ 3(3-0-6)

  English for Biological Engineering

	 	 ค�าศพัท์เฉพาะทางวิศวกรรมชวีภาพ	หลกัการใช้ภาษาองักฤษ	

และการน�าเสนอทางวิศวกรรมชีวภาพ

	 	 Technical	terms	in	biological	engineering,	principle	

of	English	usage	and	presentation	for	biological	engineering	
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0304 339 การอบแห้งวัสดุชีวภาพ  3(3-0-6)

   Drying of Biological Materials

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 หรือ

เทียบเท่า หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 or 

Equivalent or Co-requisite

	 	 สมบัติของอากาศชื้น	 การไหลของอากาศ	 ความชื้นสมดุล	

สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความร้อนของวัสดุชีวภาพ	จลนศาสตร์

ของการอบแห้ง	พื้นฐานกระบวนการค�านวณและการจ�าลองในการอบแห้ง	

การออกแบบเครื่องอบแห้ง	แนะน�าเครื่องอบแห้งชนิดต่าง	ๆ	การอบแห้ง

ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

		 	 Moist	 air	 property,	 air	 movement,	 equilibrium	 

moisture	contents,	thermal	and	physical	properties	of	biological	

materials,	 drying	 kinematic,	 basic	 process	 calculations	 and	

simulations	 in	drying,	design	of	 dryer,	 description	of	 various	

dryer	types,	drying	in	agro	and	food	industry

0304 340  เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ 3(3-0-6)

  Pharmaceutical Technology

	 	 ความส�าคญัของสมบตัทิางเคมขีองยาเพือ่ก�าหนดสตูรผสมยา

และลักษณะเฉพาะ	หลักการเตรยีมสตูรผสมยาและการออกฤทธิย์าจากรปู

แบบเภสชัภัณฑ์	กระสายยาและสมบตัขิองกระสายยา	การปฏบิตังิานหน่วย

ทางเภสัชศาสตร์ทีส่�าคัญ	กระบวนการผลติและการบรรจุภณัฑ์ของรปูแบบ

เภสัชภัณฑ์	การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

		 	 Chemical	properties	of	drugs	of	importance	to	drug	

formulation,	and	how	these	are	characterized,	principles	of	drug	

formulation	and	the	release	of	drugs	from	pharmaceutical	dosage	

forms,	excipients	and	their	properties,	important	pharmaceutical	

unit	operations,manufacturing	and	packaging	of	pharmaceutical	

dosage	forms,	quality	assurance	and	quality	evaluation

   2.3.2 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน  6 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้เรียน  9 หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมปกติ 

0304 309 การฝึกงานทางวิศวกรรมชีวภาพ  3(240 ชม.)  

  Biological Engineering Training

	 	 การฝึกงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวภาพในหน่วย

งานของภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน	ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

		 	 Practices	in	related	fields	of	bilogical	engineering	in	

government	offices,	government	enterprises	or	private	sectors,	

at	a	minimum	requirement	of	240	practice	hours	

0304 498 โครงงงานทางวิศวกรรมชีวภาพ 1 1(0-3-0)

   Biological Engineering Project 1

	 	 การเลือกหัวข้อในการท�าวิจัย	การรวบรวมข้อมูลและวารสาร

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง	การวางแผนการวจิยั	การเขียนโครงร่างงานวจิยั	การน�า

เสนอโครงร่าง	และด�าเนินการวิจัยบางส่วน

	 	 Topic	 selection,	 related	data	 and	 research	articles	

collections;	research	plan,	a	research	proposal	writing;	research	

proposal	presentation	and	conducting	a	part	of	the	research

0304 499 โครงงานทางวิศวกรรมชีวภาพ 2 2(0-6-0)

  Biological Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0304 498 โครงงานทางวิศวกรรม

ชีวภาพ 1

 Prerequisite : 0304 498 Biological Engineering 

Project 1

	 	 การวิจัยตามหัวข้องานวิจัยที่น�าเสนอ	 (ในรายวิชา	 0304	 498	

โครงงงานทางวิศวกรรมชีวภาพ	 1)	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 สรุปผลการวิจัย	

การน�าเสนอข้อมูล	การเขียนรายงานการวิจัย	การเสนอผลการศึกษา

	 	 Continuing	 conducting	 of	 research	 on	 proposed	

topic	 (as	 in	 0304	 498	Biological	Engineering	Project	 1),	 data	

analysis,	conclusion,	data	presentation,	reseach	report	writing,	

research	findings	presentation

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ 

0300 390  การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(1-4-4)

  Cooperative Education Preparation

	 	 หลักการ	แนวคิด	และกระบวนการของสหกิจศึกษา	ระเบียบ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน	ความรู้

พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์	 การ

พัฒนาบุคลิกภาพ	ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	เทคนิค

การน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

  Principles,	 concepts	 and	processes	 of	 cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;	basic	knowledge	and	

techniques	in	job	application;	basic	knowledge	and	techniques	

in	working;	communication	and	human	 relations;	personality	

development,	 quality	management	 system	 in	workplaces;	

presentation	techniques,	report	writing

0300 391  สหกิจศึกษา 6(0-40-0)

  Cooperative Education

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ
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การ	 มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ	

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล	

ท�าให้นสิติมคีณุภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการและแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the 

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systemic	thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	

evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	who	

are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นิ สิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาที่ เป ิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อหลักสูตร  
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Mechatronics	Engineering	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Engineering	(Mechatronics	Engineering)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Eng.	(Mechatronics	Engineering)

หลักสูตร 
	 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า	142	หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร
                        จ�านวนหน่วยกิต

    หมวดวิชาและกลุ่มวิชา  โปรแกรมปกติ  โปรแกรมสหกิจศึกษา

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  106 หน่วยกิต 106 หน่วยกิต

 	 	 2.1		วิชาเฉพาะพื้นฐาน	

		 	 	 2.1.1		 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 	21	 หน่วยกิต	 21	 หน่วยกิต

		 	 	 2.1.2		 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม		 	 13	 หน่วยกิต	 13	 หน่วยกิต

	 	 2.2		วิชาเฉพาะด้าน		 	 72	 หน่วยกิต	 72	 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม   3 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

     รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  142 หน่วยกิต 142 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ 

สหกิจศึกษา	 ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า30	 หน่วยกิต	 นิสิตระบบพิเศษ	 

(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาไม่เกิน	30	หน่วยกิต	

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ 

สหกิจศึกษา	 ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 106	 หน่วยกิต	 นิสิตระบบพิเศษ	 

(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้ได้

   2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน

    2.1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน 21 หน่วยกิต

	 0300	130	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	1

	 0300	131	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2		 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	2

	 0300	230	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	3

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 	 Physics	1

	 0204	102	 ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 	 Physics	2

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	2

    2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

     โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน  13 หน่วยกิต

	 0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม		 1(0-3-0)

	 	 Engineering	Workshop	Practicum

	 0300	101	 วัสดุวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Materials

	 0300	110	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)	

	 	 Computer	Programming

	 0300	120		 การเขียนแบบกราฟฟิก	 3(2-2-5)	

	 	 Graphic	Drawing

	 0300	140	 สถิตยศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 Statics

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน  

    โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกจิศกึษา ก�าหนดให้เรยีน  

72 หน่วยกิต

   2.2.1  กลุ ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม ก�าหนดให้เรียน  

ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

	 0302	433	 กระบวนการการผลิตและระบบคุณภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Manufacturing	Processes	and	Quality	Systems

	 0306	203	 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electric	Circuits	and	Electrical	Devices

	 0306	204		 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Electric	Circuit	and	Electrical	Device	Laboratory

	 0306	205	 พื้นฐานวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์		 3(3-0-6)

	 	 Foundation	to	Electronic	Circuits	and	Devices

	 0306	208	 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฝังตัว	 1(0-3-0)

	 	 Embedded	Programming	Laboratory

	 0306	209	 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 เมคาทรอนิกส์	

	 	 Applied	Mathematics	for	Mechatronics	

	 	 Engineering

	 0306	210	 การรับข้อมูลและการประมวลผลสัญญาณ	 3(3-0-6)

	 	 Data	Acquisition	and	Signal	Processing

	 0306	211	 กลศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mechanics

	 0306	302	 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Circuits	and	Logic	Design

	 0306	304	 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว	 3(3-0-6)

	 	 Microprocessor	and	Embedded	Systems

	 0306	305	 หุ่นยนต์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	Robotics

	 0306	306	 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี	 3(3-0-6)

	 	 Artificial	Neural	Network	and	Fuzzy	Theory

	 0306	307	 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	1		 1(0-3-0)

	 	 Mechatronics	Laboratory	1	

	 0306	308	 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	2		 1(0-3-0)	

	 	 Mechatronics	Laboratory	2	

	 0306	309	 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	3		 1(0-3-0)

	 	 Mechatronics	Laboratory	3	

	 0306	310	 เครื่องจักรกลไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Machines

	 0306	311	 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Electrical	Machine	Laboratory

	 0306	313	 เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ	 3(3-0-6)

	 	 Sensors	and	Signal	Conditioning
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	 0306	314	 การเขียนแบบกราฟิก	 1(0-3-0)

	 	 ส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

	 	 Graphic	Drawing	for	Mechatronics	Engineering

	 0306	315	 วิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล	 3(3-0-6)

	 	 Machine	Design	Engineering

	 0306	316	 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ	 3(3-0-6)

	 	 Automatic	Control	Engineering

	 0306	317	 กลไกและพลวัตเครื่องจักรกล	 3(3-0-6)

	 	 Mechanism	and	Dynamics	of	Machinery

	 0306	318	 การประมวลผลภาพดิจิทัลและการวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Image	Processing	and	Analysis

	 0306	406	 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ		 3(3-0-6)

	 	 Automation	Technology	

	 0306	420	 ระบบการกระตุ้น		 3(3-0-6)

	 	 Actuation	Systems

	 0306	421	 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์	 2(2-2-2)

	 	 Mechatronics	Systems	Design

    2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  

3 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่ได้ก�าหนด	

จากรายวิชา	ต่อไปนี้

	 0302	220	 สถิติวิศวกรรม		 3(3-0-6)	

	 	 Engineering	Statistics	

	 0302	310	 เครื่องมือกล	 3(2-3-4)

	 	 Machine	Tool

	 0302	313		 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์	 3(2-3-4)

	 	 ช่วยในการออกแบบ

	 	 Mechanical	Drawing	

	 	 and	Computer	Aided	Design

	 0302	320	 การควบคุมคุณภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Quality	Control	

	 0302	321	 การวางแผนและควบคุมการผลิต	 3(3-0-6)

	 	 Production	Planning	and	Control

	 0302	410	 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต	 3(3-0-6)

	 	 Computer	Aided	Manufacturing

	 0302	416	 การออกแบบแม่พิมพ์	 3(2-3-4)

	 	 Mold	Design

	 0302	426	 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม		 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Safety	Engineering

	 0303	282	 อุณหพลศาสตร์	1	 3(3-0-6)

	 	 Thermodynamics	1

	 0303	303	 กลศาสตร์ยานยนต์	 3(3-0-6)

	 	 Mechanics	of	Vehicles

	 0303	306	 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและเกษตร	3(3-0-6)

	 	 Food	and	Agricultural	Process	Design

	 0303	321	 การถ่ายเทความร้อน	 3(3-0-6)

	 	 Heat	Transfer

	 0303	323	 เครื่องยนต์สันดาปภายใน	 3(3-0-6)

	 	 Internal	Combustion	Engine

	 0303	344	 แหล่งพลังงานทางเลือกและหมุนเวียน	 3(3-0-6)

	 	 Alternative	and	Renewable	Energy	Resources

	 0303	382	 กลศาสตร์ของไหล	 3(3-0-6)

	 	 Fluid	Mechanics

	 0306	408	 การประมวลสัญญาณดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Signal	Processing

	 0306	409	 การควบคุมดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Control	

	 0306	410	 การควบคุมปริภูมิสถานะ	 3(3-0-6)

	 	 State-Space	Control

	 0306	411	 โครงสร้้างข้้อมูลและขั้นตอนวิธี	 3(3-0-6)

	 	 Data	Structures	and	Algorithms

	 0306	412	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)

	 	 Software	Engineering

	 0306	413	 ปััญญาประดิษฐ์	 3(3-0-6)

	 	 Artificial	Intelligence

	 0306	414	 ระบบแบบกระจาย	 3(3-0-6)

	 	 Distributed	Systems

	 0306	415	 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Data	Communications	

	 	 and	Computer	Networks

	 0306	416	 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรม	 3(3-0-6)

	 	 ในวิชาชีพสนเทศศาสตร์

	 	 Legal	and	Ethical	Issues	

	 	 in	Informatics	Profession

	 0306	417	 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ	 3(3-0-6)

	 	 Autonomous	Mobile	Robots

	 0306	418	 วิศวกรรมควบคุมขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Control	Engineering

	 0306	419	 การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้	 3(3-0-6)

	 	 และการสื่อสารในระบบโรงงาน

	 	 Programmable	Logic	Control	

	 	 and	Factory	Communication	

	 0306	422	 การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบฝังตัว	 3(3-0-6)

	 	 Embedded	Web	Programming
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	 0306	423	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการจ�าลอง	 3(3-0-6)

	 	 Numerical	Methods	and	Simulation

	 0306	424	 คอมพิวเตอร์วิทัศน์	 3(3-0-6)

	 	 Computer	Vision

	 0306	425	 การเชื่อมโยงและการออกแบบระบบฝังตัว	 3(3-0-6)

	 	 Embedded	Systems	Design	and	Interfacing

	 0306	426	 ระบบควบคุมและอัตโนมัติ	 3(3-0-6)

	 	 Automation	and	Control	Systems

	 0306	427	 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Mechatronics	Engineering

   2.2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

    ส�าหรบัโปรแกรมปกต ิ ก�าหนดให้เรยีน 6 หน่วยกติ

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน  

9 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้ลงเรียนรายวิชา

ต่อไปนี้

	 0306	399		 การฝึกงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 3(240ชั่วโมง)

	 	 Mechatronics	Engineering	Training	

 หมายเหตุ	 นิสิตระบบปกติต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง	

	 ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	แบบนับหน่วย

	 	 นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนได้

	 0306	401	 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	1		 1(0-3-0)

	 	 Mechatronics	Engineering	Project	1	

	 0306	402	 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	2		 2(0-6-0)

	 	 Mechatronics	Engineering	Project	2

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา 

	 0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(1-4-4)

	 	 Cooperative	Education	Preparation	 	

 หมายเหตุ ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U

	 0300	391		 สหกิจศึกษา	 6(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

 หมายเหตุ ผลการศึกษาเป็นเกรด

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาที่	 เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
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แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1	

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

8

รวม 20 

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2	

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective	

8

รวม 21 
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0306	203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า	

Electric	Circuits	and	Electrical	Devices

3(3-0-6)

0306	204 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า	 	

Electric	Circuit	and	Electrical	Device	Laboratory

1(0-3-0)

0306	208 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฝังตัว

Embedded	Programming	Laboratory

1(0-3-0)

0306	210 การรับข้อมูลและการประมวลผลสัญญาณ

Data	Acquisition	and	Signal	Processing

3(3-0-6)

0306	211 กลศาสตร์วิศวกรรม	

Engineering	Mechanics

3(3-0-6)

รวม  19 

 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0306	205 พื้นฐานวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Foundation	to	Electronic	Circuits	and	Devices

3(3-0-6)

0306	209 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	

Applied	Mathematics	for	Mechatronics	Engineering

3(3-0-6)

0306	302 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ

Digital	Circuits	and	Logic	Design

3(3-0-6)

0306	307 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	1

Mechatronics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0306	310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machines

3(3-0-6)

0306	311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machine	Laboratory

1(0-3-0)

รวม  19 
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	306 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี

Artificial	Neural	Network	and	Fuzzy	Theory

3(3-0-6)

0306	308 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	2

Mechatronics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0306	313 เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ	

Sensors	and	Signal	Conditioning

3(3-0-6)

0306	315 วิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล

Machine	Design	Engineering

3(3-0-6)

0306	318 การประมวลผลภาพดิจิทัลและการวิเคราะห์	

Digital	Image	Processing	and	Analysis

3(3-0-6)

0306	406 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ

Automation	Technology

3(3-0-6)

0306	420 ระบบการกระตุ้น	

Actuation	Systems

3(3-0-6)

รวม  19 

ปีที่ 3 ภาคปลาย

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	304 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว

Microprocessor	and	Embedded	Systems

3(3-0-6)

0306	305 หุ่นยนต์เบื้องต้น	

Introduction	to	Robotics

3(3-0-6)

0306	309 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	3

Mechatronics	Laboratory	3	

1(0-3-0)

0306	314 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Graphic	Drawing	for	Mechatronics	Engineering

1(0-3-0)

0306	317 กลไกและพลวัตเครื่องจักรกล

Mechanism	and	Dynamics	of	Machinery

3(3-0-6)

0306	401 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	1	

Mechatronics	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

6

รวม  18 
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โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	304 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว

Microprocessor	and	Embedded	Systems

3(3-0-6)

0306	305 หุ่นยนต์เบื้องต้น	

Introduction	to	Robotics

3(3-0-6)

0306	309 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	3

Mechatronics	Laboratory	3	

1(0-3-0)

0306	314 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Graphic	Drawing	for	Mechatronics	Engineering

1(0-3-0)

0306	317 กลไกและพลวัตเครื่องจักรกล

Mechanism	and	Dynamics	of	Machinery

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

6

รวม  17 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

โปรแกรมปกติ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	

Mechatronics	Engineering	Training	(Audit)

	3(240	ชั่วโมง)

รวม 3 

 

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา

Cooperative	Education	Preparation	(Audit)

3(1-4-4)

รวม 3 

ปีที่ 4 ภาคต้น

โปรแกรมปกติ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	402 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	2

Mechatronics	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

030x	xxx เอกเลือกเรียน

Approved	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

6

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

4

รวม  15 
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โปรแกรมสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	391 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

6(0-40-0)

รวม 6 

 

ปีที่ 4 ภาคปลาย

โปรแกรมปกติ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	433 กระบวนการการผลิตและระบบคุณภาพ

Manufacturing	Processes	and	Quality	Systems

3(3-0-6)

0306	316 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

Automatic	Control	Engineering

3(3-0-6)

0306	421 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์

Mechatronics	System	Design

2(2-2-2)

รวม  8 

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	433 กระบวนการการผลิตและระบบคุณภาพ

Manufacturing	Processes	and	Quality	Systems

3(3-0-6)

0306	316 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

Automatic	Control	Engineering

3(3-0-6)

0306	421 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์

Mechatronics	System	Design

2(2-2-2)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

6

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

4

รวม  18 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1	

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0306	203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า	

Electric	Circuits	and	Electrical	Devices

3(3-0-6)

0306	204 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า	

Electric	Circuit	and	Electrical	Device

Laboratory

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 20 

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2	

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

	0306	205 พื้นฐานวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Foundation	ot	Electronic	Circuits	and	Devices

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

4

รวม 20 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	302 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ

Digital	Circuits	and	Logic	Design

3(3-0-6)

0306	307 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	1

Mechatronics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0306	314 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Graphic	Drawing	for	Mechatronics	Engineering

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

4

รวม  9 

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0306	208 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฝังตัว

Embedded	Programming	Laboratory

1(0-3-0)

0306	210 การรับข้อมูลและการประมวลผลสัญญาณ

Data	Acquisition	and	Signal	Processing

3(3-0-6)

0306	211 กลศาสตร์วิศวกรรม	

Engineering	Mechanics

3(3-0-6)

0306	308 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	2

Mechatronics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0306	313 เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ	

Sensors	and	Signal	Conditioning

3(3-0-6)

0306	406 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ	

	Automation	Technology

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม  21 
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	101 วัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0306	304 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว

Microprocessor	and	Embedded	Systems

3(3-0-6)

0306	305 หุ่นยนต์เบื้องต้น	

Introduction	to	Robotics

3(3-0-6)

0306	309 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	3

Mechatronics	Laboratory	3	

1(0-3-0)

0306	310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machines

3(3-0-6)

0306	311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machine	Laboratory

1(0-3-0)

0306	317 กลไกและพลวัตเครื่องจักรกล

Mechanism	and	Dynamics	of	Machinery	

3(3-0-6)

0306	401 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	1	

Mechatronics	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2)

รวม  20 

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	306 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี

Artificial	Neural	Network	and	Fuzzy	Theory

3(3-0-6)

0306	315 วิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล

Machine	Design	Engineering

3(3-0-6)

0306	402 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	2

Mechatronics	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

0306	318 การประมวลผลภาพดิจิทัลและการวิเคราะห์	

Digital	Image	Processing	and	Analysis

3(3-0-6)

0306	420 ระบบการกระตุ้น

Actuation	Systems	

3(3-0-6)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม  19 
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	209 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	

Applied	Mathematics	for	Mechatronics	Engineering

3(3-0-6)

0302	433 กระบวนการการผลิตและระบบคุณภาพ

Manufacturing	Processes	and	Quality	Systems

3(3-0-6)

0306	316 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

Automatic	Control	Engineering

3(3-0-6)

0306	421 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์

Mechatronics	System	Design

2(2-2-2)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

6

รวม  17 
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต

  2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน

    2.1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน  21 หน่วยกิต

0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 1

	 ฟังก์ชัน	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	และการประยุกต์ใช้	 อุปนัยเชิง

คณิตศาสตร์	 แนะน�าอนุพันธ์	 การหาอนุพันธ์	 การประยุกต์ใช้อนุพันธ	์ 

ปริพันธ์จ�ากัดเขต

	 Function,	Limit,	Continuity	and	 their	applications,	

Mathematical	 induction,	 Introduction	 to	 derivative,	

Differentiation,	Applications	of	derivative,	Definite	integrals

0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

Mathematics 1

	 การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์	การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จ�ากัดเขต	

รูปแบบของการปริพันธ์ที่หาค่าไม่ได้	 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	การหาปริพันธ์

ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	อันดับและอนุกรมของจ�านวน	การกระจายอนุกรมเทเลอร์

ของฟังก์ชันพื้นฐาน	แนะน�าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 Antiderivative	 integration,	Application	 of	 definite	

integral,	 Indeterminate	 forms,	 Improper	 integrals,	Numerical	

integration,	 Sequences	 and	 series	 of	 numbers,	Taylor	 series	

expansions	of	elementary	functions,	Introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

 Prerequisite : 0300 131 Engineering 

Mathematics 2

	 ฟังก์ชนัหลายตวัแปรและการประยกุต์ใช้	พชีคณติของเวกเตอร์

ในสามมติ	ิพกิดัเชงิขัว้	แคลคลูสัของฟังก์ชนัจ�านวนจริงสองตวัแปร	การหา

อนพุนัธ์และปรพินัธ์ของฟังก์ชนัจ�านวนจรงิและฟังก์ชนัเวกเตอร์จ�านวนจรงิ

หลายตัวแปร	แนะน�าปริพันธ์เส้น	เส้น	ระนาบ	และพื้นผิว	ในปริภูมิสามมิติ	

แคลคูลัสของฟังก์ชันจ�านวนจริงในปริภูมิสามมิติ

	 Functions	of	several	variables	and	theirs	applications,	

Vector	algebra	in	three	dimensions,	Polar	coordinates,	Calculus	

of	real	-	valued	functions	of	two	variables,	Differentiation	and	

integration	 of	 real	 -	 valued	 and	 vector	 -	 valued	 functions	 of	

multiple	real	variables,	Introduction	to	line	integrals,	Lines,	planes	

and	surfaces	in	three-dimensional	space,	Calculus	of	real-valued	

functions	in	three-dimensional	space

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลายเคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bonding:	

gas,	 solid,	 liquid	 and	 solution,	 chemical	 thermodynamics,	 

electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chemical	and	

ionic	 equilibria,	 periodic	 table	 and	 representative	 elements,	

transition	metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา	0202	100	เคมีทั่วไป

		 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	 in	

0202	100	General	Chemistry

0204 101  ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปรมิาณทางฟิสกิส์	การเคลือ่นทีเ่ชงิเส้น	กฎของนวิตนั	การเคลือ่นทีแ่บบวถิี

โค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	การเคลื่อนที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases
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0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถิต	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็เหนีย่วน�า	

ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ	วงจรไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	สมบัติ

ของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ

นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	fundamental	electronics,	

electromagnetic	waves,	wave	 property	 of	 light	 and	 optical	

instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	

nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or concurrence 

with 0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	

Physics	1

0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or concurrence 

with 0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	

Physics	2

  

    2.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

    โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกจิ ก�าหนดให้เรยีน  

13 หน่วยกิต

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Workshop Practicum

	 หลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือชนิดต่างๆ	 

ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือและเครื่องจักร	การท�างานกลึง	 เชื่อม	 

งานประกอบ	 งานไม้และงานปรับแต่งและปฏิบัติงานที่ก�าหนดให้เพ่ือ 

เสริมสร้างประสบการณ์

	 Introduction	 to	 tool	 operations	 and	 safety,	work	

practice	in	machining,	welding,	assembly,	wood	working	and	

modified	working	to	enhance	better	skills

0300 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Materials

		 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	โครงสร้าง	คุณสมบัติต่าง	ๆ	

การกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มหลักทางวัสดุวิศวกรรม	

เช่น	โลหะ	พอลเิมอร์	เซรามกิส์	คอมโพสติ	สมบัติเชิงกลและการย่อยสลาย

ของวัสดุ

	 Study	of	relationship	between	structures,	properties,	

production	 processes	 and	 applications	 of	main	 groups	 of	 

engineering	materials	 i.e.	metals,	 polymers,	 ceramics	 and	 

composites;	mechanical	properties	and	materials	degradation

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming

	 แนวคิดของคอมพิวเตอร์	 ส ่วนประกอบคอมพิวเตอร์	 

ความเก่ียวข้องระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์	แนวคิดการประมวลผล

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	การออกแบบและวิธีการพัฒนาโปรแกรม	การเขียน

โปรแกรมระดับสูง

	 Computer	concepts;	computer	components;	hardware	

and	 software	 interaction;	 Electronic	Data	 Processing	 (EDP)	

concepts;	 program	 design	 and	 development	methodology;	 

high-level	language	programming

0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก  3(2-2-5)

 Graphic Drawing 

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพฉาย

และการเขียนรูปทรง	 การให้ขนาดและการให้ค่าเผ่ือ	 การเขียนภาพตัด	 

การเขียนภาพช่วย	 การเขียนภาพคลี่	 การเขียนภาพร่าง	 การเขียนแบบ 

การประกอบและรายละเอยีดช้ินงาน	การเขียนพ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์

		 Lettering;	 orthographic	 projection;	 orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing;	

sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	sketches,	

detail	and	assembly	drawings;	basic	computer-aided	drawing

0300 140 สถิตยศาสตร์  3(3-0-6)

 Statics

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1

		 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสียดทาน	พื้นฐานใน

การคิดงานเสมือนและความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น
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	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	 

principle	of	virtual	work,	and	stability,	Introduction	to	dynamics

  2.3  วิชาเฉพาะด้าน 

   ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

72 หน่วยกิต

   ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

72 หน่วยกิต

   2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

    ส�าหรับโปรแกรมปกต ิก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

63 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน 

ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

0302 433 กระบวนการผลิตและระบบคุณภาพ 3(3-0-6)

 Manufacturing Processes and Quality Systems

	 บทน�ากระบวนการผลติ	การขึน้รปูโลหะเบือ้งต้น	ระบบคณุภาพ

ในงานวิศวกรรม	 เช่น	 วิธีทางสถิติ	 เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ	แผนภูมิ

ควบคุม	การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม

	 Introduction	to	manufacturing	processes;	fundamental	

of	 metal	 forming;	 quality	 systems	 including	 statistical	 

methods,	 quality	 improvement	 tools,	 control	 charts;	 total	 

quality	management

  

0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electric Circuits and Electrical Devices

	 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง	 กฎของโอห์ม	 กฎของเคอร์ชอฟฟ	์ 

วิธีการโหนดและเมช	ทฤษฎีของเทวินิน	และ	นอร์ตัน	ทฤษฎีซุปเปอร์โพซิชั่น	

การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส	การป้องกันมอเตอร	์

คอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้งาน	วงจรควบคุมและ

อปุกรณ์ควบคมุ	วงจรควบคมุพืน้ฐาน	วงจรควบคมุมอเตอร์	วงจรย่อยและ

สายป้อนส�าหรับมอเตอร์

	 Direct-current	circuits,	Ohm’s	law,	Kirchhoff’s	law,	

node	and	mesh	methods,	Thevenin’s	and	Norton’s	theorems,	

theory	of	superposition,	ac	single-phase	and	three-phase	circuit	

analysis,	motor	protection,	electromechanical	contactors	and	its	

applications,	control	circuits	and	control	devices,	basic	control	

circuits,	motor	control	circuits,	branch	and	feeder	circuits	 for	

motors

0306 204 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electric Circuit and Electrical Device Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาร่วม 0306 203 วงจรและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

 Prerequisite : Concurrent 0306 203 Electric 

Circuits and Electrical Devices

	 การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0306	 203	 วงจร

และอุปกรณ์ไฟฟ้า

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	 the	 learning	process	 and	 subjects	 in	 0306	 203	Electric	

Circuits	and	Electrical	Devices

0306 205 พื้นฐานวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Foundation to Electronic Circuits and Devices

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 Prerequisite : 0306 203 Electric Circuits and 

Electrical Devices 

	 วิวัฒนาการ	 ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 สารกึ่งตัวน�า	

คณุสมบตัแิละแบบจ�าลองของไดโอด	ตวัท�ากระแสตรงและแหล่งจ่ายก�าลงั

กระแสตรง	การใช้งานไดโอดทั่วไป	ไดโอดส�าหรับงานพิเศษ	ทรานซิสเตอร์

แบบสองขั้วและลักษณะเฉพาะ	วงจรให้แรงดันไบแอสกระแสตรง	แนะน�า

วงจรขยายสญัญาณวงจรขยายทีใ่ช้ทรานซสิเตอร์แบบสองข้ัว	ทรานซสิเตอร์

แบบฟิลด์เอฟเฟค	 มอสเฟท	 การตอบสนองความถ่ีของวงจรขยาย	 

วงจรขยายเชิงด�าเนินการและการประยุกต์ใช้งาน	 วงจรออสซิลเลเตอร	์ 

วงจรมัลติไวเบรเตอร์

	 Evolution	of	electronic	devices,	semiconductors;	diode	

characteristics	and	models,	 rectifiers	and	DC	power	supplies,	

common	diode	applications,	special	application	diodes,	bipolar	

junction	transistors	and	their	characteristics,	DC	biasing	circuits,	

introduction	to	amplifiers,	BJT	amplifiers,	field-effect	transistors	

and	their	characteristics,	MOSFET,	amplifier	frequency	response,	

operational	 amplifiers	 and	 their	 applications,	 oscillators,	 and	

multivibrators

0306 208 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฝังตัว  1(0-3-0)

 Embedded Programming Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 0300 110 Computer Programming

	 ปฏิบตักิารเช่ือมต่อกับอปุกรณ์อนิพตุ	/	เอาต์พตุ	เช่น	จอแสดงผล,	

สวิทช์ปุ่ม,	ปุ่มกดและเซ็นเซอร์	ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและการด�าเนินงาน

ของอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีพบในระบบฝังตัวทั่วไป	 เช่น	ตัวจับเวลา	การแปลง

อนาล็อกเป็นดิจิทัลและการแปลงดิจิทัลเป็นอนาล็อก	การมอตดุเลทความ

กว้างพัลส์,	อีเทอร์เน็ตและพอร์ตการสื่อสารแบบอนุกรม



127

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 Experiments	 on	 Interfacing	 with	 input/output	 

devices	such	as	displays,	pushbutton	switches,	keypads	and	

sensors,	 experiments	 on	 programming	 and	 operations	 of	 

peripheral	devices	used	in	typical	embedded	systems	such	as	

timers,	 analog	 to	 digital	 conversion	 and	 digital	 to	 analog	 

conversion,	 pulse	width	modulation	 (PWM),	Ethernet,	 serial	

communication	ports

0306 209 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)

 สาหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 

 Applied Mathematics for Mechatronics Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

 Prerequisite : 0300 131 Engineering 

   Mathematics 2

	 ตัวแปรจ�านวนเชิงซ้อน	 แนะน�าสมการอนุพันธ์แบบสามัญ	

สมการอนุพันธ์แบบเชิงเส้นอันดับที่	 1	 สมการอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้น	 

การประยุกต์ใช้สมการอนุพันธ์แบบเชิงเส้นอันดับที่	1	สมการอนุพันธ์แบบ

เชิงเส้นอันดับที่	 2	 การประยุกต์ใช้สมการอนุพันธ์แบบเชิงเส้นอันดับที่	 2	

สมการอนพุนัธ์อนัดบัทีสู่งกว่า	ระบบสมการเชิงเส้น	เมตรกิซ์	เวกเตอร์สเปซ	

การแปลงลาปาซ	การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้น	วิธีเชิงตัวเลขเบื้องต้น

	 Complex	variables,	introduction	to	ordinary	differential	

equations,	 linear	 first	 order	 differential	 equations,	 nonlinear	 

differential	 equations,	 applications	 of	 first	 order	 equations,	 

linear	second	order	differential	equations,	applications	of	second	

order	equations,	higher	order	differential	equations,	systems	of	

linear	equations,	matrices,	vector	spaces,	Laplace	transformation,	

solving	 linear	 algebraic	 problems,	 introduction	 to	 numerical	

methods

0306 210 การรับข้อมูลและการประมวลผลสัญญาณ  3(3-0-6)

 Data Acquisition and Signal Processing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 0300 110 Computer Programming

	 แนะน�าการโปรแกรมภาษาสคริปต์	 การปฏิบัติการกับตัวแปร	

การจัดการแอเรย์	คอนโทรลโฟล์	สคริปท์และไฟล์ฟังก์ชัน	การพล็อตและ

การแก้ไขสองมิติอย่างง่าย	 การสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก	 ซิมูลิงค	์ 

กล่องเคร่ืองมือและบล็อคเซ็ท	 แนะน�าการโปรแกรมลักษณะกราฟฟิก	 

งานโปรแกรมที่มอบหมายให้ท�า	 เทคนิคการวิเคราะห์การแปลงสัญญาณ

ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง	ระบบเชิงเส้นและไม่แปรตามเวลา	อนุกรมฟูเรียร์	

ผลการแปลงฟูเรียร์	ลาปลาซและการแปลงซี	การประยุกต์ใช้งาน

	 Introduction	 to	 script	 programming	 language,	 

operations	with	 variables,	 array	manipulations,	 control-flow,	

script	 and	 function	 files,	 simple	 2-D	 plotting	 and	 editing,	 

communication	with	 external	 devices,	 Simulink,	 toolbox	 and	

blockset,	 xPC	 target,	 Introduction	 to	graphical	programming,	

Programming	 assignments	 Continuous	 and	 discrete-time	 

transform	analysis	techniques,	liner	and	time	variant	systems,	

Fourier	 series,	 Fourier	 transform,	 Laplace	 and	 z	 transform	 ,	 

Applications

0306 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 140 สถิตยศาสตร์

 Prerequisite : 0300 140 Statics

	 หลกัพืน้ฐานของพลศาสตร์	ระบบแรง	คนิเีมตกิและพลศาสตร์

ของอนภุาคและวตัถแุขง็เกรง็	กฎข้อทีส่องการเคลือ่นทีข่องนวิตนั	งานและ

พลงังาน	การกระแทกและโมเมนตมั	คนิ	ีเมตกิของวตัถเุกรง็ในการ	เคลือ่นที่

ในระนาบ

	 Introduction	to	dynamics;	force	systems;	kinematics	

and	kinetics	of	particles	and	rigid	bodies;	Newton’s	second	law	

of	motion;	work	and	energy;	impulse	and	momentum;	kinematics	

of	rigid	bodies	in	plane	motion	 	

0306 302 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 3(3-0-6)

 Digital Circuits and Logic Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 Prerequisite : 0306 203 Electric Circuits and 

Electrical Devices 

	 ระบบจ�านวนและรหัส	 พีชคณิตแบบบูลีน	 หลักการ 

การออกแบบวงจรตรรกะเชิงจัดหมู่และวงจรตรรกะเชิงจัดหมู่ส�าเร็จรูป	 

การออกแบบวงจรโดยใช้คาร์โน	 การออกแบบวงจรตรรกะโดยใช้	 

สเตตแมชชนี	หลกัการการออกแบบ	วงจรตรรกะเป็นล�าดบัและวงจรตรรกะ

เป็นล�าดบัส�าเรจ็รปู	การออกแบบวงจรตรรกะเป็นล�าดบัแบบ	ประสานเวลา

และไม่ประสานเวลา	 วงจรรวมดิจิทัลตระกูลต่างๆ	 อุปกรณ์ตรรกะแบบ

โปรแกรมได้	 การต่อเช่ือมกับวงจรแอนาล็อก	การแนะน�าวิธีใช้การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบวงจรดิจิทัล

	 Number	 systems	 and	 codes,	 Boolean	 algebra,	 

combinational	 logic	 design	principles	 and	practices,	 circuit	

design	by	using	Karnaugh	map	and	algorithm	state	machine,	

sequential	logic	design	principles	and	practices,	synchronous	

and	asynchronous	sequential	logic,	digital	integrated	circuits,	

programmable	logic	devices,	interfacing	with	analogue	circuits
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0306 304 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว 3(3-0-6)

 Microprocessor and Embedded Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 302 การออกแบบวงจรดิจิทัล

และตรรกะ

 Prerequisite : 0306 302 Digital Circuits and 

Logic Design

	 สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์,	ไมโครคอนโทรลเลอร์และ

ไมโครคอมพิวเตอร์	ชนิดข้อมูล	แบบวิธีการก�าหนดต�าแหน่งที่อยู่	ชุดค�าสั่ง	

การจัดการเรจิสเตอร์	 การขัดจังหวะ	 การบริหารหน่วยความจ�า	 วิธีและ

มาตรฐานการเช่ือมโยงกบัอุปกรณ์รอบนอก	การสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย	

การออกแบบระบบฝังตวั	การออกแบบการเชือ่มโยงกบัผูใ้ช้	การโปรแกรม

แบบฝังตัว	ระบบปฏิบัติการเวลาจริงแบบฝังตัวเบื้องต้น	มัลติโปรแกรมมิง

และการท�างานแบบมัลติแทสกิ้ง

	 Architecture	of	microprocessors,	microcontrollers	and	

microcomputers,	data	types,	addressing	modes,	instruction	sets,	

register	 organization,	 interrupts,	 memory	management,	 

peripheral	interfacing	methods	and	standards,	data	communication	

and	networks,	embedded	system	design,	user	interface	design,	

embedded	programming,	introduction	to	embedded	real	time	

operating	systems,	multiprogramming	and	multitasking

0306 305 หุ่นยนต์เบื้องต้น  3(3-0-6)

 Introduction to Robotics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 211 กลศาสตร์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0306 211 Engineering Mechanics

	 การออกแบบ	การวิเคราะห์	และการควบคมุของกลไกหุน่ยนต์	

การใช้พิกัดเอกพันธ์ทางด้านจลนศาสตร์และพลศาสตร์	 เซนเวอร์และ

อุปกรณ์การกระตุ ้น	 แนะน�าระบบวิชั่นส�าหรับหุ ่นยนต์	 การควบคุม 

การเคลื่อนที่ของหุ ่นยนต์ 	 การออกแบบและการเขียนโปรแกรม 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม	 การเคลื่อนที่และการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที	่ 

การระบุต�าแหน่งและการน�าร่อง	

	 Design,	analysis,	and	control	of	robotic	mechanisms,	

use	of	homogeneous	coordinates	for	kinematics	and	dynamics,	

Introduction	to	Vision	systems	for	robot,	sensors	and	actuators,	

motion	control	of	robots,	industrial	robotic	design	and	programming,	

locomotion	 and	 control	 of	mobile	 robots,	 localization	 and	 

navigation

0306 306 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี  3(3-0-6)

 Artificial Neural Network and Fuzzy Theory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

 Prerequisite : 0300 131 Engineering 

   Mathematics 2

	 โครงข่ายประสาทเบ้ืองต้น	 โครงข่ายแบบแฮมมิ่ง	 โครงข่าย 

แบบโฮปฟีลด์	กฎการเรยีนรูแ้บบเพอร์เซปตรอน	การเรยีนรู้แบบเฮบเบียน	

การเรียนรู ้แบบวิโดฮอร์ฟ	 การแพร่กลับ	 บทน�าฟัซซ่ีและคุณสมบัติ	 

ความสมัพันธ์แบบฟัซซี	่คณิตศาสตร์ฟัซซี	่ตรรกะฟัซซี	่การประยุกต์ใช้งาน

และการควบคุมฟัซซี่	

	 Introduction	to	neural	networks,	Hamming	network,	

Hopfield	network,	perceptron	 learning	rule,	Hebbian	 learning,	

Widrow-Hoff	learning,	backpropagation,	introduction	to	Fuzzy	

set	with	properties,	fuzzy	relations,	fuzzy	arithmetic,	fuzzy	logic,	

applications	and	fuzzy	control

0306 307  ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)

 Mechatronics Laboratory 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 Prerequisite : 0306 203 Electric Circuits and 

Electrical Devices

	 ปฏิบัติการวงจรอิ เล็กทรอนิกส ์พื้นฐานและอุปกรณ ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	วงจรดิจิทัลและตรรกะแบบต่างๆ

	 Experiments	on	basic	electronic	circuits	and	devices,	

digital	and	logic	circuits

 

0306 308 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ 2 1(0-3-0)

 Mechatronics Laboratory 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 307 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ 1

 Prerequisite : 0306 307 Mechatronics 

Laboratory 1

	 ปฏิบัติการการใช้งานเซนเซอร์และตัวกระตุ้นแบบต่างๆ	 

การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์	ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น

	 Experiments	 on	 sensor	 and	 actuator	 applications,	

Microcontroller	applications,	basic	robotic	systems

0306 309 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ 3 1(0-3-0) 

 Mechatronics Laboratory 3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 307 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ 1

 Prerequisite : 0306 307 Mechatronics 

Laboratory 1

	 ปฏิบตักิารระบบการระบบขบัเคลือ่น	ตวักระตุน้	ระบบควบคมุ

อัตโนมัติ	และ	การควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้	
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	 Experiments	on	drive	systems,	actuators,	automatic	

control	systems	and	programmable	logic	control

0306 310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(3-0-6)

 Electrical Machines

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

 Prerequisite : 0306 203 Electric Circuits and 

Electrical Devices

	 หม้อแปลงไฟฟ้า	เครือ่งจกัรกลไฟฟ้าเหนีย่วน�า	ได้แก่	โครงสร้าง

สนามแม่เหลก็หมุน	แรงเคลือ่นไฟฟ้าเหนีย่วน�า	เครือ่งจกัรกลไฟฟ้าเหนีย่วน�า

แบบหลายเฟส	 วงจรเทียบเคียงและพารามิเตอร์	 การควบคุมความเร็ว	

คุณลักษณะเชิงสมรรถภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน�าแบบหนึ่งเฟส	

แนะน�าเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน�าแบบเชิงเส้น	 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

ซิงโครนัส	 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง	มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ

ไม่มีแปรงถ่าน	สเตปมอเตอร์	และการประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า

	 Transformer,	Induction	machines:	structure	of	rotate	

magnetic	 fields,	 Induction	 voltage,	Multi-phase	 induction	 

machines:	 equivalent	 circuit	 and	parameters,	 Speed	control,	

Performance	characteristics	of	single	phase	induction	motors,	

Introduction	to	linear	induction	machine,	Synchronous	machine:	

structure	of	infinite	bus,	synchronous	motors:	equivalent	circuit,	

characteristics	of	torque	and	power,	DC	machines,	brushless	dc	

motor,	stepping	motor,	Applications	of	electrical	machines

0306 311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electrical Machine Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาร่วม 0306 310 เครือ่งจกัรกล

ไฟฟ้า 

 Prerequisite : Concurrent 0306 310 Electrical 

Machines

	 การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0306	310	เครื่อง

จักรกลไฟฟ้า

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	 the	 learning	process	and	subjects	 in	0306	310	Electrical	

Machines

0306 313 เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ  3(3-0-6)

 Sensors and Signal Conditioning

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 205 พื้นฐานวงจรและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

 Prerequisite : 0306 205 Foundation to Electronic 

Circuits and Devices

	 แนะน�าเซนเซอร์และทรานสดวิส์เซอร์แบบต่างๆ	ทีใ่ช้ในทางวดั	

คุณสมบตัทิางกล	และทางไฟฟ้า	คณุลกัษณะของเซนเซอร์แบบต่างๆ	วงจร

การปรับสภาพสัญญาณส�าหรับเซนเซอร์	 การออกแบบวงจรเชื่อมต่อ

เซนเซอร์	การส่งข้อมลูระหว่างเซนเซอร์กบัอปุกรณ์ควบคมุ	การแปลงข้อมลู

และระบบรวบรวมข้อมูล	แนะน�าโครงข่ายเซนเซอร์	แนะน�าระบบเซนเซอร์

ปัญญา	

	 Introduction	 to	 sensors	 and	 transducers	 in	 

measurement,	 mechanical	 and	 electrical	 properties,	 

characteristics	of	various	sensors,	signal	conditioning	circuits	

for	sensors,	design	of	sensor	interface	circuits,	data	transmission	

between	sensors	and	control	devices,	data	conversion	and	data	

acquisition	systems,	introduction	to	intelligent	sensor	systems,	

introduction	to	sensor	networks

0306 314 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรม 1(0-3-0)

 เมคาทรอนิกส์

 Graphic Drawing for Mechatronics Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก

 Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing

	 ปฏิบตักิารพืน้ฐานคอมพวิเตอร์ในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ 

ช่วยในการผลิต	การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง	CAD/CAM	การค�านวณ

คุณสมบัติทางเรขาคณิตและมวล	 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุม 

เชิงตัวเลข	 เครื่องจักร	 CNC	 เครื่องพิมพ์สามมิติ	 แบบจ�าลองและ 

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

	 Experiments	 on	 Fundamental	 to	 computer	 aided	

design	(CAD)	and	computer	aided	manufacture	(CAM)	,	CAD/

CAM	 data	 exchange,	 geometrical	 and	 mass	 property	 

calculations,	 fundamental	 computer	 numerical	 control,	CNC	

machines,	3D	printing	,	finite	element	model	and	analysis

0306 315 วิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6)

 Machine Design Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 140 สถิตยศาสตร์

 Prerequisite : 0300 140 Statics

	 หลักการออกแบบทางกล	 คุณสมบัติของวัสดุ	 ทฤษฎี 

ความเสียหาย	 การออกแบบโดยใช้ช้ินส่วนพื้นฐาน	 โครงงานออกแบบ	

แนะน�าโปรแกรมใช้ส�าหรับออกแบบเครื่องจักรกล

	 Fundamental	 of	mechanical	 design;	 properties	 of	

materials;	theories	of	failure;	design	of	simple	machine	elements;	

design	project;	an	introduction	program	used	for	machine	design
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0306 316 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)

 Automatic Control Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

 Prerequisite : 0306 203 Electric Circuits and 

Electrical Devices 

	 พ้ืนฐานการควบคุมอัตโนมัติ	 การวิเคราะห์และแบบจ�าลอง 

ของการควบคุมเชิงเส้น	เสถียรภาพของระบบป้อนกลับ	การออกแบบและ

การแทนที่ของระบบควบคุม	 โครงงานออกแบบระบบควบคุม	 แนะน�า

โปรแกรมใช้ส�าหรับออกแบบระบบควบคุม

	 Automatic	control	principles;	analysis	and	modeling	

of	linear	control	elements;	stability	of	feedback	systems;	design	

and	compensation	 of	 control	 systems;	 control	 system	design	

project;	an	introduction	program	used	for	control	system	design	

0306 317 กลไกและพลวัตเครื่องจักรกล  3(3-0-6)

 Mechanism and Dynamics of Machinery 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 211 กลศาสตร์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0306 211 Engineering 

   Mechanics

	 กลไกและข้อต่อ	 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่	 ความเร็วและ

ความเร่ง	 การวิเคราะห์แรงสถิตศาสตร์และพลศาสตร์ในเคร่ืองจักรกล	 

การประยุกต์ใช้และการสมดุลในระบบทางกล	 แนะน�าโปรแกรมที่ใช้ใน 

การออกแบบกลไก

	 Machinery	and	joint,	motion	velocity	and	acceleration	

analysis;	kinematics	and	dynamic	force	analysis,	applications	

and	balancing	of	mechanical	systems;	introduction	programming	

used	in	machinery	design

0306 318 การประมวลผลภาพดิจิทัลและการวิเคราะห์ 3(3-0-6)

 Digital Image Processing and Analysis

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0306 210 การรับข้อมูลและการ

ประมวลผลสัญญาณ

 Prerequisite : 0306 210 Data Acquisition and 

Signal Processing

	 พื้นฐานของการประมวลภาพดิจิทัล	 การได้มาของภาพแบบ

ต่างๆ	การแปลงข้อมูลของภาพ	การปรับปรงุภาพให้ดขีึน้ในทางโดเมนพืน้ที่

และโดเมนความถี่	การซ่อมแซมภาพ	การประมวลภาพสี	การบีบอัดข้อมูล

ภาพ	การประมวลภาพแบบสณัฐานวทิยา	การหาขอบและแบ่งแยกภาพ	การ

แทนและการจ�ากัดความภาพ	 การดึงลักษณะเด่นออกมา	 การรู้จ�าวัตถุ	

แมชชีนวิชั่นเบื้องต้น

	 Digital	image	fundamentals,	image	acquisition,	image	

transformation,	image	enhancement	in	the	spatial	domain	and	

frequency	domain,	image	restoration,	color	image	processing,	

image	 compression,	morphological	 image	 processing,	 edge	

detection	 and	 image	 segmentation,	 representation	 and	 

description,	feature	extraction,	image	recognition,	introduction	

to	machine	vision

0306 406 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)

 Automation Technology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

หรอื 0307 308 พืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

 Prerequisite : 0306 203 Electric Circuits and 

Electrical Devices or 

   0307 308 Foundation of Electrical 

Engineering 

	 ออกแบบและการผสมผสานของระบบอัตโนมัติ,	 แนะน�า 

ส่วนประกอบในระบบอัตโนมัติ	 ได้แก่	 หุ ่นยนต์	 เครื่องจักรอัตโนมัติ	 

ตัวตรวจวัด	 วงจรตั้งเวลาและวงจรนับ	 อุปกรณ์กระตุ้น	 เข้าใจถึงวงจร 

พื้นฐานของอิเล็กโทร-ไฮดรอลิกและอิเล็กโทร-นิวแมติก	 เครือข่าย	 

แมชชีนวิชั่น	 แนะน�าเทคโนโลยีการควบคุมและการเขียนโปรแกรม	 ได้แก่	

การควบคุมซีเควน	 การควบคุมเชิงตรรกะท่ีสามารถโปรแกรมได	้ 

การควบคุมกระบวนการ	 ระบบควบคุมและประมวลแบบศูนย์รวม	 

และตัวอย่างของระบบอัตโนมัติ

	 Design	 and	 integration	 of	 an	 automation	 system,	

introduction	to	components	in	automation	systems,	including	

robotics,	 automated	machines,	 sensors,	 timer	 and	 counter	 

circuits,	actuators,	understanding	of	basic	electro-hydraulic	and	

electro-pneumatic	 circuits,	 networking,	 machine	 vision,	 

introduction	to	control	technology	and	programming	including	

sequence	control,	programmable	logic	control,	process	control,	

supervisory	control	and	data	acquisition	(SCADA),	and	examples	

of	automation	systems

0306 420 ระบบการกระตุ้น 3(3-0-6)

 Actuation Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 205 พื้นฐานวงจรและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

 Prerequisite : 0306 205 Foundation to Electronic 

Circuits and Devices

	 พื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	ส่วนประกอบทาง 

แม่เหลก็ส�าหรับอเิลก็ทรอนกิส์ก�าลงั	เคร่ืองแปลงผันก�าลงั	เครือ่งแปลงผัน

กระแสสลับเป็นกระแสตรง	 เครื่องแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสตรง	

เครื่องแปลงผันไซโคล	 เครื่องผกผัน	ระบบขับเคลื่อนมอเตอร  ์

ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว	 ตัวกระตุ้นแบบเครื่องกลไฟฟ้า	 ตัวกระตุ้น 

เพียโซอิเล็กทริก	 หลักการของก�าลังของไหล	 ส่วนประกอบของระบบ 
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กระตุ ้นแบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์	 การออกแบบวงจรทางด้าน 

ไฮดรอลิกส์และแบบนิวแมติกสร์ะบบส่งถ่ายก�าลัง

	 Fundamentals	of	power	electronic	devices,	magnetic	

components	for	power	electronics,	power	converters,	ac	to	dc	

converters,	 dc	 to	 dc	 converters,	 cycloconverters,	 inverters,	 

motor	 drive	 systems,	servo	 drive	 systems,	 electromechanical	

actuators,	 piezoelectric	 actuators,	 principles	 of	 fluid	 power,	

components	 of	 hydraulic	 and	pneumatic	 actuation	 systems,	

hydraulic	 and	pneumatic	 circuit	 design,	power	 transmission	

systems

0306 421 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์  2(2-2-2)

 Mechatronics System Design 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 401 โครงงานทางวิศวกรรม

เมคาทรอนิกส์ 1 หรือ 

    0300 390 การเตรียมความพร้อม

ส�าหรับสหกิจศึกษา 

 Prerequisite : 0306 401 Mechatronics Engineering 

Project 1 or

    0300 390 Cooperative Education 

Preparation

	 การศกึษาค�านยิามของงานและผลิตภณัฑ์ด้านเมคาทรอนกิส์	

ออกแบบและผลิตช้ินส่วนของเครื่องจักรกล	 ตัวขับและตัวส่งก�าลัง	

ออกแบบและผลิตส�าหรับงานด้านการควบคุม	 การเขียนโปรแกรมและ 

การอินเตอร์เฟสเพื่อควบคุมชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล

	 Study	 for	 definition	 specification	 of	mechatronics	

products,	 design	 and	produce	mechanical	 parts,	 driver	 and	

transmission,	Design	and	produce	for	control,	Programming	and	

interfacing	for	controlling	mechanical	parts

   2.3.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เลือกเรียน 

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ ไม่ได้ก�าหนด

0302 220 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6)

 Engineering Statistics 

	 บทน�าวิธีการทางสถิติ	 ตัวแปรสุ่ม	 ความน่าจะเป็นและการ 

กระจายความน่าจะเป ็น	 สถิติ เชิงอนุมาน	 การทดสอบสมมติฐาน	 

การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่และความแปรปรวน	สหสมัพนัธ์และสมการการถดถอย	

การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การประยุกต์ใช้งานกับปัญหาทางวิศวกรรม	

	 An	 introduction	 to	 statistics;	 random	 variables;	 

probability	 and	 selected	probability	distributions;	 estimation;	

tests	 of	 hypotheses;	 comparisons	 of	means	 and	 variances;	 

correlations	and	 regression;	analysis	of	variance;	engineering	

problem	applications

0302 310 เครื่องมือกล 3(2-3-4)

 Machine Tool

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 100 การฝึกปฎิบัติงาน

ในโรงงานวิศวกรรม

 Prerequisite : 0300 100 Engineering Workshop 

Practicum

	 องค์ประกอบของเครื่องมือกลข้ันพื้นฐาน	 เครื่องมือกลแบบ

หลายแกน	อุปกรณ์เครื่องมือกลึง	 เจาะ	คว้านและกัด	การไส	การไสยาว	

การเลือ่ย	และการแทงขึน้รปู	เครือ่งเจยีรนยัและเครือ่งขัด	เกลยีวและเฟือง	

ค่าพิกัดความเผื่อ	ปฏิบัติการตัด

	 Basic	machine	tool	elements;	multi	axis	tools;	turning	

drilling	 boring	 and	milling	machine	 tools,	 shaping	 planning	

sawing	and	broaching,	grinding	and	abrasive	machines;	threads	

and	gears;	tolerance;	machining	operations

0302 313 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)

 ช่วยในการออกแบบ

 Mechanical Drawing and Computer Aided Design

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก

 Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing

	 หลักการเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น	 ชิ้นงานทางกลและ

เครือ่งจกัรกล	จกิซ์และฟิกซ์เจอร์	การอ่านแบบงานจากพมิพ์เขยีว	การเขยีน

ภาพฉาย	การเขียนภาพไอโซเมตริกและแบบงานสามมิติ	 การเขียนแบบ 

การประกอบ	 การเขียนแบบโดยละเอียด	 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน 

การเขียนแบบและออกแบบโครงการเขียนแบบเครื่องกล

	 	Principles	of	mechanical	drawing;	mechanical	and	

machine	 components;	 jigs	 and	 fixtures;	 blue	 print	 reading;	 

orthographic	projections;	sectional	views;	 issometric	drawing	

and	3D	modeling;	assembly	drawing;	detail	drawing	Computer	

aided	drafting	and	design;	term	project	on	mechanical	drawing	

0302 320 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 220 สถิติวิศวกรรม

 Prerequisite : 0302 220 Engineering Statistics

	 การบรหิารจดัการการควบคมุคณุภาพ	เทคนคิของการควบคมุ

คุณภาพ	และความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรมเพื่อการผลิต

	 Quality	 control	 management,	 quality	 control	 

techniques;	engineering	reliability	for	manufacturing
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0302 321 การวางแผนแบะควบคุมการผลิต  3(3-0-6)

 Production Planning and Control 

	 บทน�าระบบการผลิต	 เทคนิคของการพยากรณ์	 การจัดการ

พัสดุคงคลัง	 การวางแผนการผลิต	 การวิเคราะห์ก�าไรและต้นทุนเพื่อ 

การตัดสินใจ	การจัดล�าดับการผลิต	การควบคุมการผลิต

	 An	introduction	to	production	systems;	forecasting	

techniques;	inventory	management;	production	planning;	cost	

and	 profitability	 analysis	 for	 decision	making;	 production	 

scheduling;	production	control

0302 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  3(3-0-6)

 Computer Aided Manufacturing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 313 การเขยีนแบบเครือ่งกลและ

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

 Prerequisite : 0302 313 Mechanical Drawing 

and Computer Aided Design

	 พื้นฐานการควบคุมเชิงตัวเลข	 ประเภทของระบบซีเอ็นซี	

สถาปัตยกรรมของเคร่ืองซีเอ็นซี	 การเขียนโปรแกรมของเคร่ืองซีเอ็นซ	ี 

การเขียนโปรแกรมด้วยมือ	การโปรแกรมแบบอัตโนมัติการท�างานร่วมกับ

เครื่องจักรซีเอ็นซี

	 Fundamentals	of	numerical	control,	classification	of	

CNC	systems,	architecture	of	a	CNC	machine	tool,	programming	

of	CNC	machines,	manual	part	programming,	APT	programming,	

integration	of	the	CNC	machine	tools

0302 416 การออกแบบแม่พิมพ์  3(2-3-4)

 Mold Design 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0302 313 การเขียนแบบเครือ่งกลและ

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

 Prerequisite : 0302 313 Mechanical Drawing 

and Computer Aided Design

	 แนะน�ากระบวนการผลิตพลาสติก	 ชนิดของแม่พิมพ์พื้นฐาน

และส่วนประกอบ	โครงร่างการออกแบบและการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม	

แม่พิมพ์อดั	แม่พิมพ์ฉีด	แม่พมิพ์เป่า	แม่พมิพ์ถาวร	การบ�ารุงรกัษาแม่พิมพ์

	 Introduction	to	plastic	processing;	basic	mold	types	

and	 features;	 design	 drafting	 and	 engineering	 practice;	 

compression	molds;	 injection	molds;	 blow	molds;	 permanent	

molds;	mold	maintenance

0302 426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Safety Engineering

 การศึกษาหลักการการป้องกันความสูญเสีย	 การออกแบบ	 

การวิเคราะห์	 และการควบคุม	 อันตรายในที่ท�างาน	 องค์ประกอบ 

เร่ืองมนุษย์;	 เทคนิคความปลอดภัย	หลักการการบริหารความปลอดภัย	 

การจัดการของเสียอันตรายในอุตสาหกรรม	กฎหมายความปลอดภัย

	 Study	of	loss	prevention	principles;	design,	analysis,	

and	 control	 of	workplace	 hazards,	 human	 element;	 system	

safety	techniques;	principles	of	safety	management;	and	safety	

laws

0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6)

 Thermodynamics 1 

	 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์	 คุณสมบัติทาง 

อุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์และแก๊สจินตภาพ	กฎข้อที่	 1	และข้อที่	 2	

ของอุณหพลศาสตร์	 การคืนสภาพและการไม่คืนสภาพกระบวนการกับ 

การประยุกต์ใช้	 การวิเคราะห์วัฏจักรคืนสภาพ	 วัฏจักรคาร์โนต์	 เอนโทรปี	

วัฏจักรก�าลังไอน�้าและวัฏจักรก�าลังมาตรฐานอากาศ

	 Definitions	 and	 concepts	 of	 thermodynamics;	 

properties	of	pure	substances	and	ideal	gases;	first	and	second	

laws	of	thermodynamics;	reversibility	and	availability;	process	

and	applications;	 reversible	 cycle	 analysis;	 the	Carnot	 cycle;	

entropy;	steam	power	cycle	and	air-standard	cycle

0303 303 กลศาสตร์ยานยนต์ 3(3-0-6)

 Mechanics of Vehicles

	 สมรรถนะของการเร ่ งและการเบรค	 ภาระของถนน	 

แรงต้านทานการเคลือ่นทีแ่ละก�าลงัทีต้่องการ	สมรรถนะของเครือ่งต้นก�าลงั	

การแปลงสมรรถนะของเครื่องต้นก�าลัง	 การเข้าโค้งท่ีสภาวะคงตัว	

พลศาสตร์ของการขับข่ี	ระบบบังคบัเลีย้วและระบบกันสะเทือน	พลศาสตร์

ของการพลิกคว�่าและกลศาสตร์ในการถ่ายน�้าหนักของยานยนต์

	 Acceleration	and	braking	performance,	 road	 loads,	

resistance	forces	and	required	power,	engine	performance	and	

converse,	steady-state	cornering,	ride	dynamics,	steering	and	

suspension	 systems,	 tired	 characteristics,	 rollover	 dynamics,	

and	mechanics	of	vehicle’s	weight	transfer

0303 306 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและเกษตร  3(3-0-6)

 Food and Agricultural Process Design 

	 แนวคิด	 การออกแบบ	และการเลือกเครื่องจักรกลของไหล	

ระบบท่อ	 อุปกรณ์ทางความร้อน	 ระบบส่งก�าลัง	 ระบบขนถ่ายวัสดุอาหาร

และเกษตร	กรณีศึกษาและการออกแบบโครงงาน
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	 Concept;	 design	 and	 selection	 of	 fluid	machinery;	

piping	system;	thermal	equipment;	power	transmission	system;	

food	and	agricultural	products	conveying	system;	case	study	

and	project	design

0303 321 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6)

 Heat Transfer

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

 Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1

	 หลักเบื้องต้นของกระบวนการถ่ายเทความร้อน	การน�าความ

ร้อน	การพาความร้อน	การแผ่รังสีความร้อนและการน�าไปใช้	 เครื่องแลก

เปลี่ยนความร้อนและการถ่ายเทความร้อน	การเดือดและการควบแน่น

	 Modes	 of	 heat	 transfer;	 conduction;	 convection;	 

radiation	and	applications	of	heat	transfer;	heat	exchangers	and	

heat	transfer	enhancement;	boiling	and	condensation

0303 323 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  3(3-0-6)

 Internal Combustion Engine 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

 Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1

	 การจ�าแนกประเภทและหลกัมลูของเครือ่งยนต์สนัดาปภายใน	

อัตราส่วนผสมของน�้ามันกับอากาศ	 การเผาไหม้และระบบจุดระเบิด	

ซุปเปอร์ชาร์จและสกาเวนจิ้ง	ระบบหล่อลื่น	สมรรถนะของเครื่องยนต์และ

การทดสอบ

	 Identification	and	fundamentals	of	internal	combustion	

engines;	air	and	 fuel	 ratio;	combustion	and	 ignition	systems;	

supercharging	and	scavenging;	lubrication;	engine	performance	

and	testing

0303 344 แหล่งพลังงานทางเลือกและหมุนเวียน 3(3-0-6)

 Alternative and Renewable Energy Resources

	 แหล่งพลังงานและสถานการณ์ด้านพลังงานของโลกและ

ประเทศไทย	ชวีมวลและเทคโนโลยกีารแปรรปูเชงิเคมคีวามร้อน	พชืน�า้มนั

และไบโอดีเซล	ไบโอเอทานอลและแก๊สโซฮอล์	ก๊าซชีวภาพ	เชื้อเพลิงที่ได้

จากขยะ	พลังงานน�้า	พลังงานลม	พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้	

เซลล์เชือ้เพลงิและพลงังานไฮโดรเจน	พลงังานความร้อนใต้พิภพ	พลงังาน

นิวเคลียร์	และหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงานทดแทน

	 Global	and	regional	energy	resources	and	situations;	

biomass	and	thermo-chemical	conversion	technology;	oil	crops	

and	biodiesel;	bio-ethanol	and	gasohol;	bio	gas;	refuse	derived	

fuel;	hydropower;	wind	energy;	solar	energy	and	applications;	

fuel	 cell	 and	 hydrogen	 energy;	 geothermal	 energy;	 nuclear	 

energy;	 and	 sufficiency	 economy	philosophy	 and	 renewable	

energy	development

0303 382 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)

 Fluid Mechanics

	 สมบัติของของไหล	สถติศาสตร์ของของไหล	สมการโมเมนตัม

และสมการพลังงาน	สมการความต่อเนื่องและการเคล่ือนที่	 การวิเคราะห์

มิติ	และความคล้ายคลึง	การไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดไม่ได้	

	 Properties	 of	 fluid;	 fluid	 static;	momentum	 and	 

energy	equations;	equation	of	continuity	and	motion;	similitude	

and	dimensional	analysis;	steady	incompressible	flow

0306 408 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)

 Digital Signal Processing

	 สญัญาณและระบบเวลาไม่ต่อเนือ่ง	การแปลงซ	ีการชักตัวอย่าง

สัญญาณเวลาต่อเนื่อง	 การวิเคราะห์การแปลงของระบบเชิงเส ้น 

และไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา	 โครงสร้างของระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง	 

เทคนิคออกแบบวงจรกรองแบบผลตอบสนองอิมพัลส์อนันต์และแบบ 

ผลตอบสนองอิมพัลส์จ�ากัด	การแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่อง	การแปลงฟูเรียร์

แบบรวดเร็ว

	 Discrete-time	 signals	 and	 systems,	 sampling	 of	

continuous	time	signal,	Fourier	transform	of	discrete-time	signal	

and	z	transform,	the	discrete	Fourier	transform	and	digital	filter	

structures,	infinite	impulse	response	filter	design	techniques	and	

finite	impulse	response	filter	design	techniques,	finite	precision	

effects,	discrete	Hilbert	transforms	and	inverse	filtering,	cepstrum	

analysis	and	homomorphic	deconvolution

0306 409 การควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6)

 Digital Control

	 การแปลงผนัและประมวลผลสญัญาณ	การแปลงแซด	ฟังก์ชนั

ถ่ายโอน	แผนภาพบล็อก	กราฟการไหลสัญญาณ	 เทคนิคตัวแปรสถานะ	

ความสามารถในการควบคุม	 ความสามารถในการสังเกต	 เสถียรภาพ	 

การวิเคราะห์โดเมนเวลาและโดเมนแซด	 การวิเคราะห์โดเมนความถี่	 

การจ�าลองดิจิทัล	 การออกแบบของระบบควบคุมข้อมูลไม่ต่อเนื่อง	 

การควบคุมเหมาะที่สุด	ไมโครโปรเซสเซอร์และการควบคุมดีเอสพี

	 Signal	 conversion	 and	 processing,	 z-transform, 

transfer	 functions,	 block	 diagram,	 signal	 flow	graphs,	 state	

variable	techniques,	controllability,	observability,	stability,	time	

domain	 and	 z-domain	 analysis,	 frequency	 domain	 analysis,	

digital	 simulation,	 design	 of	 discrete-data	 control	 systems,	 

optimal	control,	microprocessor	and	DSP	control
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0306 410 การควบคุมปริภูมิสถานะ 3(3-0-6)

 State-Space Control

	 การจ�าลองปริภูมิสถานะ	พีชคณิตของเมตริกซ์	ผลตอบสนอง

ของระบบ	การแปลง	โคออดิเนต	เสถียรภาพ	ความสามารถในการควบคุม	

ความสามารถในการสังเกต	การออกแบบสถานะป้อนกลับ	และตัวสังเกต	

ระบบไม่เชิงเส้น	ฟังก์ชัน	ลียาปูนอฟ	การควบคุมที่เหมาะสมที่สุด

	 State-space	modeling,	 matrix	 algebra,	 system 

	 response,	 coordinate	 transformation,	 stability,	 controllability,	

observability,	 state-feedback	design	and	observers,	nonlinear	

systems,	Lyapunov	functions,	optimal	control

0306 411 โครงสร้้างข้้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)

 Data Structures and Algorithms

 นิยามและความจ�าเป็นของโครงสร้างข้อมูล	 ขั้นตอนวิธีและ

ชนิดข้อมูล	 แอบสแตร็กโครงสร้างข้อมูลแบบพื้นฐานและแบบชั้นสูง 

บางแบบรวมทัง้การกระท�าขัน้พืน้ฐาน	วธิสีร้าง	โครงสร้างข้อมูลเหล่านีแ้บบ

ต่างๆ	 และการวิเคราะห์ของแต่ละแบบ	 ได้แก่	 แถวล�าดับ	 เรียงซ้อนทับ	 

แถวคอย	รายการโยงต้นไม้ไบนารี่	ต้นไม้	รวมทั้งต้นไม้ชั้นสูงบางประเภท	

เช ่น	 ต ้นไม ้ เอวีแอล	 และต ้นไม ้บี 	 กราฟ	 ขั้นตอนวิธีขั้นพื้นฐาน 

การวิเคราะห์ความซับซ้อนของมัน	 เช่น	 ขั้นตอนวิธีแบบท�าซ�้า	 แบบเรียก 

ตัวเอง	และข้อเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองวิธี	ขั้นตอนวิธีการจัดล�าดับและ

การสืบค้น	 แนวทางในการแก้ปัญหาในแบบต่างๆ	 เช่น	 ขั้นตอนวิธีแบบ 

กรดีดี	้ขัน้ตอนวธิแีบบดไีวด์และคองเคอร์และขัน้ตอนวธิแีบบแบก็แทรกกิง้

	 Definition	 and	 signification	 of	 data	 structure,	 

algorithm	and	abstract	data	types.	Basic	and	some	advanced	

data	structures,	 their	basic	operations,	their	 implementations	

and	tradeoff	of	each	implementation.	These	data	structures	are	

array,	tack,	queue,	linked	list,	binary	tree,	tree	including	some	

advanced	trees	such	as	AVL	tree	and	B-tree	and	graph.	Complexity	

analysis	Basic	algorithms	and	their	complexity	analysis	such	as	

iterative	 and	 recursive	 algorithms	with	 their	 comparisons, 

sorting	and	searching	algorithms.	Some	problem	solving	strategies:	

greedy,	divide	and	conquer	and	backtracking	algorithms

0306 412 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

 Software Engineering

	 ศึกษารายละเอยีดของสาระส�าคญัในวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์	

วธิกีารพฒันาความ	ต้องการ	และข้อก�าหนดของซอฟต์แวร์	วธิกีารออกแบบ

ซอฟต์แวร์แบบด้ังเดิม	และแบบเชิงวตัถ	ุการตรวจสอบซอฟต์แวร์เทยีบกบั

ความต้องการ	 และการตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับข้อก�าหนดการ	

วิเคราะห์หาข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์	 ตลอดจน

การซ่อมบ�ารุงซอฟต์แวร์	 และเคร่ืองมือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในงานวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์	 การตรวจสอบและการพิสูจน์ความถูกต้อง	 ของซอฟต์แวร์	 

การวดัปรมิาณทางด้านซอฟแวร์และการบรหิารจดัการโครงการซอฟต์แวร์

	 This	 course	 studies	 in	 details	 of	 some	 software	 

engineering	principles.	The	principles	include	development	of	

requirements	and	software	specifications,	conventional	software	

designs,	object-oriented	software	designs,	verification	of	software	

against	requirements	and	software	against	specifications,	error	

diagnosis	and	debugging	 for	software	development,	software	

maintenance,	 and	 Computer-Aided	 Software	 Engineering	

(CASE)	tools.	Software	testing,	and	software	verification,	software	

matrices	and	software	project	management

0306 413 ปััญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence

	 เนือ้หาของวิชามดีงันี	้การแทนความรู	้การเขียนโปรแกรมทาง

ปัญญาประดิษฐ์	 การแก้ปัญหาในปัญญาประดิษฐ์	 การมองเห็นของ

คอมพวิเตอร	์การประมวลผลภาษาธรรมชาติตรรกศาสตร์และการวินจิฉยั

จากเหตุสู่ผลและจากผลไปสู่เหตุ	หลักความไม่แน่นอนและระบบผู้เชี่ยวชาญ	 

การวางแผนการกระท�าตลอดจนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

	 Topics	of	this	course	are	knowledge	representation,	

AI	programming,	AI	problem	solving,	computer	vision,	natural	

language	 processing,	 logic	 and	 deduction,	 abduction,	 

uncertainty	and	expert	systems,	plans	of	actions,	and	machine	

learning

0306 414 ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6)

 Distributed Systems

 นิยาม	 การสื่อสารระหว่างกระบวนการ	นาฬิกาเชิงตรรกะ	 

การควบคุมภาวะพร้อมกัน	 การปิดกั้นแบบสองขยัก	 แบบเล็งผลเลิศ 

แบบเรียงเวลา	 รายการเปลี่ยนแปลงแบบกระจาย	 พิธีการรับรอง 

แบบอะตอมมิก	 ภาวะติดตาย	 (การตรวจจับ	 การป้องกัน	 การเล่ียง	 

การตรวจจับแบบกระจาย	การจัดก�าหนดการของงาน)	การส�าเนาเพ่ือส�ารอง	

การทนต่อความผิดพร่อง	 บริการช่ือบริการแฟ้มข้อมูล	 เทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวข้อง

	 Definition,	inter-process	communication,	logical	clock,	

transactions	and	concurrency	control,	two	phase	commit	protocol,	 

optimistic	concurrency	control,	timestamp	ordering,	deadlock	

and	scheduling,	robustness,	name	service,	file	service,	technology

0306 415 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

 Data Communications and Computer Networks

	 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ส�าคัญของการสื่อสารข้อมูลและ 

ระบบเครอืข่าย	การส่งข้อมลู	การเข้ารหสัข้อมลู	การควบคมุความผดิพลาด	

อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสาร	 สื่อกลาง	 มาตรฐานระบบเปิด	 พื้นฐาน

อินเทอร์เน็ตและทีซพี/ีไอพโีปรโตคอล	เทคโนโลยขีองเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
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ระยะใกล้และระยะไกล	 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย	 เช่น	 การออกแบบ	 

และการทดลองน�าเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายต่างๆ	ไปใช้งานจริง

	 Principal	 theories	 and	 technologies	 of	 data	 

communication	and	computer	networking,	data	transmission,	

data	 encoding,	 error	 control,	 communication	 equipment	 

and	media,	Open	System	 Interconnectivity	 (OSI)	model,	 an	 

introduction	to	the	 internet	and	TCP/IP	protocols,	Local	Area	

Network	(LAN)	and	Wide	Area	Network	(WAN)	technologies,	

laboratories	 on	 design,	 implementation	 and	 use	 of	 existing	

network	technologies

0306 416 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรม 3(3-0-6)

 ในวิชาชีพสนเทศศาสตร์

 Legal and Ethical Issues in Informatics Profession

	 กฎหมายลิขสิทธิ์	 จริยธรรมในวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	การศึกษาเฉพาะกรณีในสาขาวิชาชีพ

	 Copyright	law,	legal	and	ethical	issues	in	informatics	

profession;	case	studies	relating	to	the	profession

0306 417 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ 3(3-0-6)

 Autonomous Mobile Robots

 พื้นฐานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ	 แนวคิดของระบบ 

ขบัเคล่ือน	จลนศาสตร์	การรบัรูข้องหุน่ยนต์	ระบบการมองเหน็ของหุน่ยนต์	

การควบคุมการเคลือ่นไหว	สถาปัตยกรรมซอฟแวร์	พฤตกิรรมของหุน่ยนต์	

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์	 การวางแผนเส้นทางและ

การน�าร่อง	 ขั้นตอนวิธีของการจ�าเพาะอยู่เฉพาะที่และการสร้างแผนท่ี	 

ระบบหุ่นยนต์หลายตัวเบื้องต้น

	 Fundamentals	 of	 autonomous	 mobile	 robots,	 

locomotion	 concepts,	 kinematics,	 robotic	 perception,	 robot	 

vision,	motion	control,	software	architectures,	robot	behaviors,	

human-robot	 interaction,	 path	 planning	 and	 navigation,	 

localization	and	mapping	algorithms,	introduction	to	multi-robot	

systems

0306 418 วิศวกรรมควบคุมขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Control Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 316 วศิวกรรมควบคมุอตัโนมตัิ

 Prerequisite : 0306 316 Automatic Control  

Engineering

	 แนวคิดของปริภูมิสถานะ	 เสถียรภาพ	ความสามารถในการ

สังเกตได้และความสามารถในการควบคมุได้	การป้อนกลบัด้วยสถานะและ

การป้อนกลับด้วยเอาพุต	 การประมาณสถานะ	 การบ่งชี้ในแบบจ�าลอง	

แนะน�าวิธีการวิเคราะห์และควบคุมระบบพลศาสตร์ขั้นสูง	 ได้แก่	 

วิธีการควบคุมแบบปรับตัวได้	 แบบเหมาะที่สุด	 แบบทนทาน	 และ	 

แบบไม่เชิงเส้น

	 Concepts	 of	 state-space	 representation,	 stability,	

observability	 and	 controllability,	 state	 feedback	 and	 output	

feedback,	state	estimation,	model	identification.	Introduction	to	

advanced	methods	of	analysis	and	control	for	dynamical	systems,	

including	adaptive	control,	optimal	control,	robust	control	and	

nonlinear	control	methods

0306 419 การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้ 3(3-0-6)

 และการสื่อสารในระบบโรงงาน

 Programmable Logic Control 

 and Factory Communication

 แนะน� า ตัวควบคุมเ ชิงตรรกะแบบโปรแกรมได ้และ 

การประยุกต์ใช้งานทางด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ	 การเขียนโปรแกรม 

เชิงตรรกะพ้ืนฐาน	 ตัวจับเวลาและตัวนับ	 ค�าสั่งพีแอลซี	 วงจรเช่ือมต่อ 

รับเข้าและส่งออกท้ังแบบอนาล็อกและดิจิทัล	 โครงข่ายส�าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม	 การผสมผสานอุปกรณ์ควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม	 

ส่วนประกอบ	และ	สถานีงานอัตโนมัติ	 เพื่อสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ	 

พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรม	แนะน�า

โมดูลเพิ่มขยาย	 เช่น	 การควบคุมขับเคลื่อนมอเตอร์	 การสื่อสาร	 และ	 

การเช่ือมต่อเซนเซอร์	 แนะน�าการเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อระหว่างมนุษย์

และเครื่องจักร	ความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน

	 Introduction	to	programmable	logic	controllers	(PLCs)	

and	 their	 use	 in	 automation	 applications,	 basic	 logic	 

programming,	 timers	 and	counters,	 PLC	 instructions,	 analog	

and	digital	I/O	interface	circuits,	industrial	networks,	integration	

of	 various	 industrial	 control	 devices,	 components,	 and	 

automated	workstations	 to	 form	a	automated	control	 system,	

fundamentals	of	industrial	process	programming,	introduction	

to	expansion	modules,	e.g.,	motor	drive	control,	communication	

and	sensor	interface,	introduction	to	human-machine	interface	

(HMI)	programming,	safety	and	standard	practices

0306 422 การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบฝังตัว 3(3-0-6)

 Embedded Web Programming

	 อนิเทอร์เนต็เบ้ืองต้น	การบรกิารบนอนิเทอร์เนต็	การเชือ่มต่อ

อินเทอร์เน็ต	 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจแบบไดนามิก	 

การเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อติดต่อกับระบบฐานข้อมูล	 การประยุกต์ใช้ 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บในงานด้านวิศวกรรม

	 Introduction	 to	 internet,	 internet	services,	 internet	

connecting,	dynamic	webpage	programming	and	design,	web	

programming	connecting	to	database	systems,	applications	of	

web	programming	on	engineering	fields
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0306 423 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการจ�าลอง 3(3-0-6)

 Numerical Methods and Simulation

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

 Prerequisite : 0300 131 Engineering 

   Mathematics 2

	 ระเบยีบวธีิเชงิตวัเลขซึง่ประกอบด้วย	การประมาณค่าฟังก์ชนั	

ค่าความคลาดเคลื่อนจากการค�านวณ	การประยุกต์ใช้งานระเบียบวิธีเชิง

ตวัเลขเพือ่แก้ปัญหาทางด้านวศิวกรรมในการหารากสมการ	การแก้สมการ

ระบบเชิงเส้นไม่เชิงเส้น	การอินเตอร์โปเลชัน	การฟิตเคอร์ฟแบบก�าลังสอง

ต�่าสุด	การหาปริพันธ์และการหาอนุพันธ์	 การหาค�าตอบของระบบสมการ

เชิงอนุพันธ์แบบสามัญ	สมการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้น	วิธีการปรับแต่ง

ประสิทธิภาพและการแปลงฟูริเยร์	 การสร้างแบบจ�าลองและการจ�าลอง 

เบื้องต้น	การจ�าลองแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

	 Numerical	 methods	 which	 consist	 of	 function	 

approximation,	computational	errors	in	numerical	calculations.	

Applications	of	numerical	methods	for	engineering	problems	in	

finding	 roots	 of	 equations,	 solution	 of	 linear	 and	 nonlinear	 

equations,	 interpolation	 and	 least	 square	 curve	 fitting	 ,	 

numerical	integration	and	differentiation,	numerical	solution	of	

ordinary	differential	equations,	non-linear	differential	equations,	

optimization	methods	 and	Fourier	 transform,	 introduction	 to	

simulation	and	modeling,	discrete	and	continuous	simulation

 

0306 424 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(3-0-6)

 Computer Vision

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0306 318 การประมวลผลภาพดจิทัิล

และการวิเคราะห์

 Prerequisite : 0306 318 Digital Image 

Processing and Analysis

	 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น	การประมวลผลภาพ	เรขาคณิต

การถ่ายภาพด้วยกล้อง	 การตรวจจับและจับคู่ลักษณะเด่น	 เรขาคณิต 

หลายมุมมองได้แก้	 สเตอเรโอ	 การแบ่งประเภทการติดตามและ 

การประมาณการเคลื่อนไหว	การสอบเทียบกล้อง	การเข้าใจและการจดจ�า

ภาพ	การเรียนรู้ของเครื่อง

	 Introduction	to	computer	vision,	image	processing,	

camera	 imaging	geometry,	 feature	 detection	 and	matching,	

multiview	geometry	 including	 stereo,	motion	 estimation	 and	

tracking,	 and	 classification,	 camera	 calibration,	 image	 

recognition	and	understanding,	machine	learning

0306 425 การเชื่อมโยงและการออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6)

 Embedded Systems Design and Interfacing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 304 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

และระบบฝังตัว

 Prerequisite : 0306 304 Microprocessor and 

Embedded Systems

	 การออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล	 เครื่องมือ

พัฒนาฮาร ์ดแวร ์และซอฟต์แวร ์ 	 โครงการการพัฒนาซอฟต์แวร ์ :	 

การวิเคราะห์ความต้องการ	การออกแบบรายละเอียดและกรณีทดสอบ

ซอฟต์แวร์	การเขียนรหัสและทดสอบซอฟต์แวร์	การท�าเอกสารซอฟต์แวร์	

การทวนสอบและการทดสอบส�าหรับระบบฝังตัว	 ตัวแปลโปรแกรมและ

โปรแกรมตรวจจดุบกพร่อง	ตวัจับเวลาและการขดัจงัหวะ	อปุกรณ์รอบข้าง	

เช่น	 ตัวตรวจวัดและตัวกระตุ้น	 มาตรฐานและวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ภายนอก	การแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

	 Processor	architecture	design, hardware	and	software	

development	tools,	software	development	project:	requirement	

analysis,	software	detailed	and	test	case	design,	software	coding	

and	testing,	software	documentation,	verification	and	testing	

for	 embedded	 systems,	 compilers	 and	debuggers,	 timer	 and	

interrupt	 systems,	 peripheral	 devices	 such	 as	 sensors	 and	 

actuators,	principles	and	practice	of	using	embedded	real	time	

operating	 systems,	 peripheral	 interfacing	 methods	 and 

standards.	Analog-digital	conversion	methods

0306 426 ระบบควบคุมและอัตโนมัติ 3(3-0-6)

 Automation and Control Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

หรอื 0307 308 พืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 Prerequisite : 0306 203 Electric Circuits and 

Electrical Devices or

   0307 308 Foundation of Electrical 

Engineering 

	 เทคนิคการควบคุมพื้นฐานและการประยุกต ์ ใช ้ งาน	 

การควบคุมทางกล	 การควบคุมทางไฟฟ้า	 การควบคุมทางนิวแมติกส์	 

การควบคุมทางไฮดรอลิกส ์ 	 การควบคุมแบบป้อนกลับ	 พีแอลซี 

ตัวตรวจวัด	อะนาล็อก	 ไบนารี่และตรรกะ	 เครื่องมือเครื่องจักรกลซีเอ็นซี	

การผลิตแบบยืดหยุ่น	หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

	 Fundamental	 of	 control	 techniques	 and	 their	 

applications:	mechanical	control,	electrical	control,	pneumatics	

controls,	 hydraulics	 control;	 feedback	 control;	 PLC;	 sensor:	

analog,	 binary,	 and	 digital;	 CNC	machine	 tools;	 flexible	 

manufacturing;	industrial	robots
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0306 427 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Mechatronics Engineering

	 การศกึษาหวัข้อทีน่่าสนใจทางวศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ภายใต้

การดูแลของอาจารย์ผู้สอน	 การน�าเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรม 

เมคาทรอนิกส์

	 Study	 in	 the	 interested	 topics	 of	Mechatronics	 

Engineering	 under	 the	 supervision	 of	 teaching	 staff,	 oral 

presentation	of	the	interested	topics	of	Mechatronics	Engineering

 

   2.3.3  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

    ส�าหรับโปรแกรมปกต ิ ก�าหนดให้เรียน  6 หน่วยกติ

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน 

9 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ  ก�าหนดให้ลงเรียนรายวิชา

ต่อไปนี้

0306 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  3(240 ชั่วโมง)

 Mechatronics Engineering Training 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

 Prerequisite : Consent of Faculty

	 นิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในสาขาวิชาท่ีก�าลังศึกษาอยู่	

การฝึกงานต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาและฝึกงาน 

ของคณะ	นิสิตต้องฝึกงานอย่างน้อย	 240	 ชั่วโมง	 นิสิตต้องส่งรายงาน 

และผ่านกระบวนการประเมินผล

	 The	 student	must	 pass	 a	 practical	 engineering	 

training	in	his/her	area	of	study	and	approved	by	the	Faculty.	

The	student	must	complete	at	least	240	working-hours.	A	full	

report	is	required	for	evaluating

 - ก�าหนดให้มีการฝึกงานในภาคพิเศษของปีการศึกษาที่	3	ใน

สถานทีท่ีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะ	ลงทะเบยีนเรยีนโดยนบัหน่วยกติ	นสิติ

ต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง	

0306 401 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)

 Mechatronics Engineering Project 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

 Prerequisite : Consent of Faculty

	 นิสิตด�าเนินการศึกษาจัดท�าเค้าโครง	 แผนงานการจัดการ 

โครงงาน	แล้วน�าเสนอรายงาน

	 A	 student	must	 study,	 complete	 his/her	 proposal	

report	and	then	present	his/her	proposal	report

0306 402 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 2(0-6-0) 

 Mechatronics Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0306 401 โครงงานทางวิศวกรรมเม

คาทรอนิกส์ 1

 Prerequisite : 0306 401 Mechatronics 

Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการที่ได้ศึกษาไว้ในโครงงานให้ส�าเร็จพร้อม 

เขียนรายงาน	ฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 The	project	must	be	related	to	the	area	of	study	and	

approved	by	Faculty.	The	student	must	write	a	complete	report	

and	take	an	oral	examination

   ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ

   ก�าหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาพิเศษของ 

ปีการศกึษาท่ี	3	โดยลงทะเบียนเรยีนจ�านวน	3	หน่วยกติ	แบบนบัหน่วยกติ	

0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา  3(1-4-4)

 Cooperative Education Preparation

	 หลักการ	แนวคิด	และกระบวนการของสหกิจศึกษา	ระเบียบ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน	ความรู้

พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์	 

การพัฒนาบุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	

เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

	 Principles,	 concepts	 and	processes	 of	 cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;	basic	knowledge	and	

techniques	in	job	application;	basic	knowledge	and	techniques	

in	working;	communication	and	human	 relations;	personality	

development,	 quality	management	 system	 in	workplaces;	 

presentation	techniques,	report	writing

0300 391 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิต 

ให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถาน

ประกอบการ	การพฒันาตนเองในด้านความคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	

การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห ์และประเมินตาม 

ความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	 

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systemic	thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	
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evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	who	

are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

	 -	 ก�าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนส�าหรับสหกิจศึกษา 

ในภาคต้นของปีการศึกษาที่	4

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาที่ เป ิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อหลักสูตร 
		 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Electrical	Engineering	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)

		 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมไฟฟ้า)

		 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Engineering	(Electrical	Engineering)	

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Eng.	(Electrical	Engineering)

หลักสูตร
	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	 141	หน่วยกิต	

ส�าหรับโปรแกรมปกติ	และโปรแกรมสหกิจศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร 
                        จ�านวนหน่วยกิต

    หมวดวิชาและกลุ่มวิชา   โปรแกรมปกติ  โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1.  หมวดศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  105 หน่วยกิต  105 หน่วยกิต

   2.1		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน		 ไม่น้อยกว่า		 21 หน่วยกิต	 21	 หน่วยกิต

		 	 	 2.1.1		กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

		 	 	 2.1.2		กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม		 	 25	 หน่วยกิต	 25	 หน่วยกิต

		 	 2.2		 วิชาเฉพาะด้าน	ไม่น้อยกว่า		 	 59	 หน่วยกิต	 59	 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.1		กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม		 	 50	 หน่วยกิต	 50	 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.2		กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม		 	 3	 หน่วยกิต	 -	

	 	 		 2.2.3		กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ	 	6	 หน่วยกิต	 9	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

     รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  141 หน่วยกิต 141 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ

โปรแกรมสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต	นิสิตระบบ

พิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	ไม่เกิน	30	หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ	 ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ

โปรแกรมสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 105	หน่วยกิต	นิสิตระบบ

พิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาตาม	ที่ก�าหนดไว้ได้

  2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน

   2.1.1  กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน 21 หน่วยกิต

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 	 Physics	1

	 0204	102	 ฟิสิกส์	2			 3(3-0-6)

	 	 Physics	2

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	2

	 0300	130	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	1

	 0300	131	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	2

	 0300	230	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	3

   2.1.2  กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน  25 หน่วยกิต

	 0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Engineering	Workshop	Practicum

	 0300	101	 วัสดุวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Materials

	 0300	110	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Programming

	 0300	120	 การเขียนแบบกราฟฟิก		 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Drawing

	 0300	140	 สถิตยศาสตร์	 3(3-0-6)	

	 	 Statics	

	 0307	200*	สนามแม่เหล็กไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electromagnetic	Fields

	 0307	201*	วงจรไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electric	Circuits

	 0307	220*	อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม	 	3(3-0-6)

	 	 Engineering	Electronics

	 0307	361**ระบบควบคุม	 	3(3-0-6)

	 	 Control	Systems

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน ก�าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

  โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน  50 หน่วยกิต 

	 0307	202*	ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Electric	Circuit	Laboratory

	 0307	203**เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Instruments	and	Measurements

	 0307	204**ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Electrical	Instruments	and	Measurement	

	 	 Laboratory

	 0307	205	 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Engineering	Mathematics

	 0307	207	 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electromechanical	Energy	Conversion

	 0307	208	 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Electromechanical	Energy	Conversion	Laboratory

	 0307	209*	การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electric	Circuit	Analysis

	 0307	221*	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Engineering	Electronics	Laboratory

	 0307	281	 หลักการวงจรดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Digital	Circuits

	 0307	282	 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล	 1(0-3-0)

	 	 Digital	Circuit	Laboratory

	 0307	301***	เครื่องจักรกลไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Machines

	 0307	302***	ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Electrical	Machine	Laboratory

	 0307	303****	การส่งจ่ายและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Power	Transmission	and	Distribution

	 0307	340	 หลักการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Communication
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	 0307	341	 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร	 1(0-3-0)

	 	 Communication	Engineering	Laboratory

	 0307	403****	การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Power	System	Analysis

	 0307	404****	การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Power	System	Protection

	 0307	405****	การออกแบบระบบไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	System	Design

	 0307	409****	โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย	 3(3-0-6)

	 	 Power	Plants	and	Substations

	 0307	410*	อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Power	Electronics

	 0307	411*	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	 1(0-3-0)

	 	 Power	Electronic	Laboratory

	 0307	414****	วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง	 3(3-0-6)

	 	 High	Voltage	Engineering

หมายเหตุ	 *	 กลุ ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจร 

	 อิเล็กทรอนิกส์

	 **	กลุ่มความรู้ด้านการวัด	 เครื่องมือวัด	 และวิศวกรรมระบบ 

	 ควบคุม

	 ***	กลุ่มความรู้ด้านการแปลงพลังงานและการขับเคลื่อน

	 ****	กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าก�าลัง	วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

	 และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

 

   2.2.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

	 	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	

3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

	 0300	160	 ฟิสิกส์ส�าหรับวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Physics	for	Engineering

	 0300	161	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับวิศวกรรม		 1(0-3-1)

	 	 Physics	for	Engineering	Laboratory

	 0300	163	 ฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Physics	for	Engineering

	 0300	164	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรม	 1(0-3-1)

	 	 Applied	Physics	for	Engineering	Laboratory	

	 0300	170	 เคมีส�าหรับวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Chemistry	for	Engineering

	 0300	171	 ปฏิบัติการเคมีส�าหรับวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Chemistry	for	Engineering	Laboratory

	 0307	360	 สัญญาณและระบบ	 3(3-0-6)

	 	 Signals	and	Systems

	 0307	380	 ไมโครโปรเซสเซอร์	 3(3-0-6)

	 	 Microprocessor

	 0307	381	 การจ�าลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Power	Electronic	Circuits	Simulation

	 0307	382	 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด	 3(3-0-6)

	 	 ในระบบไฟฟ้าก�าลัง

	 	 Optimization	Techniques	

	 	 in	Electrical	Power	Systems

	 0307	406	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Network	Analysis	and	Synthesis

	 0307	407	 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Power	System	Harmonics

	 0307	408	 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Engineering	Materials

	 0307	412		 การควบคุมและการป้องกันมอเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Motor	Control	and	Protection

	 0307	413	 วิศวกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง	 3(3-0-6)

	 	 Illumination	Engineering

	 0307	415	 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

	 	 Solar	Energy	Engineering

	 0307	419	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Electrical	Engineering

	 0307	420	 วงจรอ้างอิงแรงดัน	 3(3-0-6)

	 	 Voltage	Reference	Circuits

	 0307	424	 การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Electronic	Circuit	Applications

	 0307	426	 การออกแบบระบบสวิตชิ่ง	 3(3-0-6)

	 	 Switching	System	Design

	 0307	428		 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์	 3(3-0-6)

	 	 Bio-Medical	Electronics

	 0307	429	 การออกแบบวงจรรวมวีแอลเอสไอ	 3(3-0-6)

	 	 VLSI	Design

	 0307	430	 หลักการและการประยุกต์ใช้เลเซอร์	 3(3-0-6)

	 	 Principle	and	Applications	of	Laser	

	 0307	431	 อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Electronics	for	Agriculture

	 0307	432		 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Data	Storage	Technology

	 0307	433		 ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิต	 3(3-0-6)

	 	 ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Electrostatic	Discharge	Effects

		 	 in	Electronic	Devices

	 0307	439	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Electronic	Engineering
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	 0307	442	 การประมวลสัญญาณดิจิทัล		 3(3-0-6)

	 	 Digital	Signal	Processing

	 0307	445	 วิศวกรรมสายอากาศ	 3(3-0-6)

	 	 Antenna	Engineering

	 0307	448	 วิศวกรรมไมโครเวฟ		 3(3-0-6)

	 	 Microwave	Engineering

	 0307	449	 การสื่อสารดาวเทียม	 3(3-0-6)

	 	 Satellite	Communication

	 0307	450	 การสื่อสารทางแสง	 3(3-0-6)

	 	 Optical	Communication

	 0307	451	 วงจรกรองสัญญาณแบบแอนะล็อก	 3(3-0-6)

	 	 Analog	Filter	Circuits

	 0307	452	 การประยุกต์ใช้งานอภิวัสดุ	 3(3-0-6)

	 	 Metamaterial	Applications

	 0307	455	 การหาสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุ	 	3(3-0-6)

	 	 Determination	of	Electromagnetic	Properties	of	

	 	 Materials

	 0307	459	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Communication	Engineering

	 0307	460	 เครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Instrumentation	and	Control

	 0307	461	 การควบคุมระบบหุ่นยนต์	 3(3-0-6)

	 	 Control	of	Autonomous	Robot	Systems

	 0307	462	 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์	 3(3-0-6)

	 	 ในระบบวัดคุม	

	 	 Microprocessor	Applications	

	 	 in	Instrumentation	and	Control

	 0307	463	 วิศวกรรมหุ่นยนต์	 3(3-0-6)

	 	 Robotics	Engineering

	 0307	464	 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Automation	

	 0307	469	 การควบคุมยานไร้คนขับ	 3(3-0-6)

	 	 Unmanned	Vehicle	Control

	 0307	479	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Control	Engineering

	 0307	480	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Numerical	Methods	for	Electrical	Engineering

	 0307	481	 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Computer	Architecture

	 0307	482	 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Data	Structures	and	Database	Management

	 0307	483	 การขับเคลื่อนด้วยก�าลังไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electric	Drives

	 0307	485	 วิศวกรรมซอฟท์แวร์	 3(3-0-6)

	 	 Software	Engineering

	 0307	487	 เทคนิคการอินเตอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์	 3(3-0-6)

	 	 Microprocessor	Interfacing	Techniques

	 0307	488	 การประมวลผลภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Image	Processing

	 0307	490	 วิธีการเมตาฮิวริสติก	 3(3-0-6)

	 	 Metaheuristic

	 0307	492	 การศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Special	Study	in	Electrical	Engineering

	 0307	497	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Computer	Engineering

 

  2.2.3)  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

	 	 	 	ส�าหรบัโปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรยีน	6	หน่วยกติ	

	 0307	399	 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(240ชม.)

	 	 Electrical	Engineering	Training

 หมายเหตุ	 ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U	

  0307	400	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	1	 1(0-3-0)

	 	 Electrical	Engineering	Project	1

		 0307	401		 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	2	 2(0-6-0)

	 	 Electrical	Engineering	Project	2

 

 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 

	 0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(1-4-4)

	 	 Cooperative	Education	Preparation

 หมายเหตุ	 ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

	 0300	391	 สหกิจศึกษา	 6(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

 หมายเหตุ	ผลการเรียนเป็นแบบเกรด

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียน	 และสอบผ ่านวิชาท่ี เป ิดสอนใน

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	ส�าหรบันสิติโปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกจิ

ศึกษา	ที่ต้องการเรียนให้ครบตามข้อก�าหนดของสภาวิศวกรให้เลือกเรียน

ในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้น
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แผนการศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปกติและระบบพิเศษ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมี

Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer	Programming	

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0) 1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

รวม 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2		

Physics	2

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0300	140 สถิตยศาสตร์

Statics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)1 2(1-2-3)1

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

หมายเหตุ 	1นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic	Fields

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	201 วงจรไฟฟ้า

Electric	Circuits

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

Electric	Circuit	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

Electrical	Instruments	and	Measurements

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

Electrical	Instruments	and	Measurements	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	207 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical	Energy	Conversion

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	208 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical	Energy	Conversion	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2)1 2(1-3-2)	1

รวม 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต

หมายเหตุ  1นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0307	209 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	

Electric	Circuit	Analysis

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering	Electronics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	221 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering	Electronics	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	281 หลักการวงจรดิจิทัล

Principle	of	Digital	Circuits

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	282 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล

Digital	Circuit	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machines	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machine	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	340 หลักการสื่อสาร	

Principles	of	Communication

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร

Communication	Engineering	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

รวม 19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0307	205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical	Engineering	Mathematics	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	303 การส่งจ่ายและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า

Power	Transmission	and	Distribution

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	361 ระบบควบคุม

Control	Systems

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	410 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

Power	Electronics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	411 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

Power	Electronic	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	414 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

High	Voltage	Engineering

3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx
วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0307	403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง

Electrical	Power	System	Analysis

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	404 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง

Power	System	Protection

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	405 การออกแบบระบบไฟฟ้า

Electrical	System	Design

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	409 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย

Power	Plants	and	Substations

3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0307	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical	Engineering	Training

3(240	ชั่วโมง) -

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป2

General	Education	Elective

- 2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป2

General	Education	Elective

- 2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป2

General	Education	Elective

- 2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป2

General	Education	Elective

- 2

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา

Cooperative	Education	Preparation	

- 3(1-4-4)

รวม 3 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0307	400	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	1	

Electrical	Engineering	Project	1

1(0-3-0) -

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3 3

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

รวม 15 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0307	401	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	2	

Electrical	Engineering	Project	2

2(0-6-0) -

0307	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6) -

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 -

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 -

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 -

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 -

0300	391 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 6(0-40-0)

รวม 13 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

 

 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)	1

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวม 19 หน่วยกิต

 หมายเหตุ 1นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2		 

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2 

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

0307	281 หลักการวงจรดิจิทัล

Principle	of	Digital	Circuits

3(3-0-6)

0307	282 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล

Digital	Circuit	Laboratory

1(0-3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0307	200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic	Fields

3(3-0-6)

0307	201 วงจรไฟฟ้า

Electric	Circuits

3(3-0-6)

0307	202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

Electric	Circuit	Laboratory

1(0-3-0)

0307	203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

Electrical	Instruments	and	Measurements

3(3-0-6)

0307	204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

Electrical	Instruments	and	Measurement	Laboratory

1(0-3-0)

0307	207 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical	Energy	Conversion

3(3-0-6)

0307	208 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical	Energy	Conversion	Laboratory

1(0-3-0)

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(1-3-2)1

รวม 20 หน่วยกิต

หมายเหตุ 	1นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0307	209 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	

Electric	Circuit	Analysis

3(3-0-6)

0307	220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering	Electronics

3(3-0-6)

0307	221 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering	Electronics	Laboratory

1(0-3-0)

0307	301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machines	

3(3-0-6)

0307	302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machine	Laboratory

1(0-3-0)

0307	340 หลักการสื่อสาร

Principles	of	Communication

3(3-0-6)

0307	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร

Communication	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0307	205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical	Engineering	Mathematics	

3(3-0-6)

0307	303 การส่งจ่ายและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า

Power	Transmission	and	Distribution

3(3-0-6)

0307	361 ระบบควบคุม

Control	Systems

3(3-0-6)

0307	410 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

Power	Electronics

3(3-0-6)

0307	411 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

Power	Electronic	Laboratory

1(0-3-0)

0307	414 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

High	Voltage	Engineering

3(3-0-6)

0307	400	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	1	

Electrical	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

รวม 17 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0307	403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง

Electrical	Power	System	Analysis

3(3-0-6)

0307	404 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง

Power	System	Protection

3(3-0-6)

0307	405 การออกแบบระบบไฟฟ้า

Electrical	System	Design

3(3-0-6)

0307	409 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย

Power	Plants	and	Substations

3(3-0-6)

0307	401	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	2

Electrical	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

0307	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6)

รวม 17 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษาก�าหนด

ให้เรียน	21	หน่วยกิต

0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 

 Engineering Mathematics 1

	 ฟังก์ชัน,	 ลิมิต,	 ความต่อเนื่อง	 และการประยุกต์ใช้	 อุปนัย 

เชิงคณิตศาสตร์	 แนะน�าอนุพันธ์	 การหาอนุพันธ์	 การประยุกต์ใช้อนุพันธ	์

ปริพันธ์จ�ากัดเขต		 	

	 Function,	Limit,	Continuity	and	 their	applications,	

Mathematical	induction,	Introduction	to	derivative,	Differentiation,	

Applications	of	derivative,	Definite	integrals

0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

   Mathematics 1

	 การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์	การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จ�ากัดเขต	

รูปแบบของการปริพันธ์ท่ีหาค่าไม่ได้	 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	 การหาปริพันธ์ 

ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	อันดับและอนุกรมของจ�านวน	การกระจายอนุกรมเทเลอร์

ของฟังก์ชันพื้นฐาน	แนะน�าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 Antiderivative	 integration,	Application	 of	 definite	

integral,	 Indeterminate	 forms,	 Improper	 integrals,	Numerical	

integration,	 Sequences	 and	 series	 of	 numbers,	Taylor	 series	

expansions	of	elementary	functions,	Introduction	to	differential	

equations	and	their	applications.

0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

   Mathematics 1

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้	 พีชคณิตของ 

เวกเตอร์ในสามมิต	ิพกิดัเชงิขัว้	แคลคูลัสของฟังก์ชนัจ�านวนจริงสองตัวแปร	

การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ�านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์

จ�านวนจริงหลายตัวแปร	 แนะน�าปริพันธ์เส้น	 เส้น	 ระนาบ	 และพื้นผิว	 

ในปริภูมิสามมิติ	แคลคูลัสของฟังก์ชันจ�านวนจริงในปริภูมิสามมิติ

	 Functions	of	several	variables	and	theirs	applications,	

Vector	algebra	in	three	dimensions,	Polar	coordinates,	Calculus	

of	real	-	valued	functions	of	two	variables,	Differentiation	and	

integration	 of	 real	 -	 valued	 and	 vector	 -	 valued	 functions	 of	

multiple	real	variables,	Introduction	to	line	integrals,	Lines,	planes	

and	surfaces	in	three-dimensional	space,	Calculus	of	real-valued	

functions	in	three-dimensional	space

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลาย	 เคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bonding:	

gas,	 solid,	 liquid	 and	 solution,	 chemical	 thermodynamics,	 

electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chemical	and	

ionic	 equilibria,	 periodic	 table	 and	 representative	 elements,	

transition	metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป

	 (General	Chemistry	Laboratory)

	 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	 in	

General	Chemistry

0204 101  ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปริมาณทางฟิสกิส์	การเคลือ่นท่ีเชิงเส้นกฎของนวิตัน	การเคลือ่นท่ีแบบวิถี

โค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	การเคลื่อนที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases
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0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถิต	 สารแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก
เหนี่ยวน�า 	 ตัวเก็บประจุ	 และตัวเหนี่ยวน�า 	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 วงจรไฟฟ้า	 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน	
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	บทน�าเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์ยุคใหม่	สมบัติของนิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์
	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	
magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	
DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	fundamental	electronics,	
electromagnetic	waves,	wave	 property	 of	 light	 and	 optical	
instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	
nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or concur-

rence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1
	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	
Physics	1

0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or concur-

rence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2
	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	
Physics	2

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

   ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา  

   ก�าหนดให้เรียน  25 หน่วยกิต

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 

 Engineering Workshop Practicum 
	 หลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือชนิดต่าง	 ๆ	 
ตลอดจนความปลอดภัยใน	การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	การท�างาน	 
กลึง	เชื่อม	งานประกอบ	งานไม้	งานปรับแต่งและปฏิบัติงาน	ที่ก�าหนดให้	

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

	 Introduction	 to	 tool	 operations	 and	 safety;	work	

practice	in	machining;	welding;	assembly;	wood	working	and	

modified	working	to	enhance	better	skills

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)

 Computer Programming 

	 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์	 

การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์	ภาษาในการเขียนโปรแกรม

ในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติติการเขียนโปรแกรม

	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	 

Hardware	 and	 software	 interaction;	 Current	 programming	 

language;	Programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก  3(2-2-5)

 Graphic Drawing 

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพฉาย

และการเขียนรูปทรง	 การให้ขนาดและการให้ค่าเผ่ือ	 การเขียนภาพตัด 

การเขียนภาพช่วย	 การเขียนภาพคลี่	 การเขียนภาพร่าง	 การเขียนแบบ 

การประกอบและรายละเอยีดช้ินงาน	การเขียนพ้ืนฐานโดยใช้คอมพวิเตอร์

	 Lettering;	 orthographic	 projection;	 orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing;	

sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	sketches,	

detail	and	assembly	drawings;	basic	computer-aided	drawing

0300 140 สถิตยศาสตร์   3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสียดทาน	พื้นฐานใน

การคิดงานเสมือนและ	ความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	 

principle	of	virtual	work,	and	stability,	Introduction	to	dynamics

0300 101 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)

 Engineering Materials 

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	โครงสร้าง	คุณสมบัติต่าง	ๆ	

การกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มหลักทางวัสดุวิศวกรรม	

เช่น	โลหะ	พอลเิมอร์	เซรามกิส์	คอมโพสติ	สมบัติเชิงกลและการย่อยสลาย

ของวัสดุ

	 Study	of	relationship	between	structures,	properties,	

production	 processes	 and	 applications	 of	main	 groups	 of	 

engineering	materials	 i.e.	metals,	 polymers,	 ceramics	 and	 

composites;	mechanical	properties	and	materials	degradation
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0307 200  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electromagnetic Fields

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

 Prerequisite : 0204 102 Physics 2

	 การวิเคราะห์เวกเตอร์	 สนามไฟฟ้าสถิต	 ตัวน�าไฟฟ้าและ 

ไดอิเล็กตริกความจุไฟฟ้า	กระแสการพาและกระแสการน�า	ความต้านทาน	

สนามแม่เหล็กสถิต	 วัสดุแม่เหล็ก	ความเหนี่ยวน�าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา	สมการของแมกซ์เวลล์	คลื่นระนาบ

	 Vector	analysis,	electrostatic	fields;	conductors	and	

dielectrics;	capacitance;	convection	and	conduction	currents;	

resistance,	magnetostatic	fields;	magnetic	materials;	inductance,	

time-varying	electromagnetic	fields;	Maxwell’s	equations,	plane	

wave

0307 201  วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electric Circuits

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกร 2

 Prerequisite :  0300 131 Engineering 

   Mathematics 2

	 ส่วนต่างๆ	ของวงจรไฟฟ้า	การวิเคราะห์โหนดและเมช	ทฤษฎี

วงจรไฟฟ้า	 ความต้านทาน	ความเหนี่ยวน�า	 และความจุทางไฟฟ้า	 วงจร

อันดับหน่ึงและอันดับสอง	 เฟสเซอร์ไดอะแกรม	 วงจรไฟฟ้าก�าลัง 

แบบกระแสสลับ	ระบบไฟฟ้าสามเฟส

	 Circuit	 elements;	node	and	mesh	analysis;	 circuit	

theorems;	 resistance,	 inductance,	 and	capacitance;	 first	 and	

second	 order	 circuits;	 phasor	 diagram;	AC	 power	 circuits;	 

three-phase	systems

0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Electronics 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกร 2

 Prerequisite  : 0300 131 Engineering 

   Mathematics 2

	 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า	 คุณลักษณะกระแส-แรงดัน	 และ

คณุลกัษณะทางความถี	่การวเิคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด	การวเิคราะห์ 

และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบ	 บีเจที	 มอส	 ซีมอส	 และไบซีมอส	 

ออปแอมป์และการใช้งานชุดจ่ายก�าลัง

	 Semiconductor	 devices;	 current-voltage	 and 

frequency	characteristics;	analysis	and	design	of	diode	circuits;	

analysis	and	design	of	BJT,	MOS,	CMOS	and	BiCMOS	transistor	

circuits,	operational	amplifier	and	its	applications,	power	supply	

module

0307 361 ระบบควบคุม 3(3-0-6)

 Control Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกร 3 

 Prerequisite  : 0300 230 Engineering Mathemat-

ics 3

	 การจ�าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ	 ฟังก์ชันถ่ายโอน	 

การจ�าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่	 การจ�าลองพลวัตและ 

ผลตอบสนองพลวัตของระบบ	 ระบบอันดับหนึ่งและสอง	 ระบบควบคุม

แบบวงปิดและวงเปิดการควบคุมการป้อนกลับและความไว	ประเภทของ

การควบคุมการป้อนกลับ	 แนวคิดและเง่ือนไขของเสถียรภาพของระบบ	 

วิธีการทดสอบเสถียรภาพกราฟการไหลของสัญญาณเส้นทางเดิน 

รากวาดกราฟไนควิตซ์โบดีพล็อต

	 Mathematical	models	of	systems;	transfer	function;	

system	models	 on	 time	 domain	 and	 frequency	 domain;	 

dynamic	models	and	dynamic	responses	of	systems;	first	and	

second	 order	 systems;	 open-loop	 and	 closed-loop	 control;	 

feedback	 control	 and	 sensitivity,	 types	 of	 feedback	 control;	

concepts	 and	 conditions	 of	 system	 stability,	methods	 of	 

stability	test;signal	flow	graphs;	root	locus;	Nyquist	plots;	Bode	

plots

 3.  วิชาเฉพาะด้าน

  ส�าหรับโปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรยีน 

ไม่น้อยกว่า   59  หน่วยกิต

  3.1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

   ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา

   ก�าหนดให้เรียน 50 หน่วยกิต

 

0307 202  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electric Circuit Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา  : 0307 201 วงจรไฟฟ้าหรือเรียนควบ

 Prerequisite : 0307 201 Electric Circuits or 

Co-requisite

	 ปฏบิตักิารซึง่มเีนือ้หาสอดคล้องกบัวชิา	0307	201	วงจรไฟฟ้า	

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	 the	 learning	process	and	subjects	 in	0307	201	Electrical	

Circuits
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0307 203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Instruments and Measurements

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

 Prerequisite : 0204 102 Physics 2

	 หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า	 ประเภทหรือกลุ ่ม 

และคุณลักษณะของเครื่องมือวัด	การวิเคราะห์การวัดทางไฟฟ้า	 การวัด

กระแสและแรงดันของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัด

แบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล	 การวัดก�าลังไฟฟ้า	 ตัวประกอบก�าลัง 

และพลงังานไฟฟ้า	การวดัค่าความต้านทาน	ค่าความเหนีย่วน�าและค่าความ

จุทางไฟฟ้า	 การวัดความถี่และคาบ/ช่วงเวลา	 สัญญาณรบกวน	อุปกรณ์

ตรวจจับการสอบเทียบ

	 Units	 and	 standard	 of	 electrical	measurement;	 

instrument	 classification	 and	 characteristics;	measurement	

analysis;	measurement	of	DC	and	AC	current	and	voltage	using	

analog	and	digital	instruments;	power,	power	factor,	and	energy	

measurement;	the	measurement	of	resistance,	inductance,	and	

capacitance;	frequency	and	period/time-interval	measurement;	

noises;	transducers;	calibration

0307 204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electrical Instruments 

 and Measurement Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 203 เครื่องมือวัดและการวัด

ทางไฟฟ้าหรือเรียนควบ

 Prerequisite  : 0307 203 Electrical Instruments 

and Measurementsor Co-requisite

	 ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา	0307	203	เครื่องมือ

วัดและการวัดทางไฟฟ้า

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	 the	 learning	process	and	subjects	 in	0307	201	Electrical	

Instruments	and	Measurements

0307 205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Engineering Mathematics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกร 3

 Prerequisite : 0300 230 Engineering 

   Mathematics 3

	 จ�านวนเชงิซ้อน	ฟังก์ชนัวเิคราะห์	ลมิติและอนพุนัธ์ของฟังก์ชนั

วิเคราะห์	 สมการโคชี-	 รีมานต์	 สมการลาปลาซ	การอินทิเกรตเชิงซ้อน	

อนุกรมก�าลัง	 อนุกรมเทย์เลอร์	 อนุกรมโลรองต์	 ทฤษฎีบทการอินทิเกรต 

เรซิดิว	เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์	ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง

	 Complex	 number;	 analytic	 function;	 limit	 and	 

derivatives	 of	 analytic	 functions;	Cauchy-Riemann	 equation;	

Laplace	 equation;	 complex	 integration;	 power	 series;	 Taylor	

series;	Laurent	series;	residue	integration	theorem;	matrices	and	

determinants;	eigenvalues	and	eigenvectors

0307 207 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electromechanical Energy Conversion

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

 Prerequisite : 0204 102 Physics 2

	 แหล ่ งก� า เ นิดพลั งงาน 	 วงจรแม ่ เหล็กหลักการของ 

การแปรสภาพพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานกลไฟฟ้าพลังงาน 

และพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก	 ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลง 

แบบเฟสเดยีวและแบบสามเฟสหลกัการของเครือ่งจกัรกลไฟฟ้าชนดิหมนุ	

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง	วิธีการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงวิธี

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงการต่อหม้อแปลง 

สามเฟส	พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ	

	 Energy	 sources,	magnetic	 circuits,	 principles	 of	

electromagnetic	 and	 electromechanical	 energy	 conversion;	

energy	and	co-energy	in	magnetic	circuits;	theory	and	analysis	

of	 single	 phase	 and	 three	 phase	 transformers;	 principles	 of	 

rotating	machines;	DC	machines;	starting	methods	of	DC	motors;	

speed	control	methods	of	DC	motors;	three	phase	transformer	

connections;	basic	of	AC	machines

0307 208 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electromechanical Energy Conversion Laboratory 

 เงื่อนไขของรายวิชา  : 0307 207 การแปรสภาพพลังงานกล

ไฟฟ้าหรือเรียนควบ

 Prerequisite : 0307 207 Electromechanical  

Energy Conversion or Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	0307	 207	การแปรสภาพ

พลังงานกลไฟฟ้า

	 Experiments	 are	 designed	 and	 conducted	 to	 

match	with	 the	 learning	 process	 and	 subjects	 in	 0307	 207	 

Electromechanical	Energy	Conversion
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0307 209 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(3-0-6)

 Electric Circuit Analysis

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 201 วงจรไฟฟ้า 

 Prerequisite : 0307 201 Electric Circuits

	 ไซนูซอยด์และเฟสเซอร์	 การวิเคราะห์สถานะคงตัวของ

สัญญาณไซนูซอยด์	 การวิเคราะห์ก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ	ผลตอบสนอง 

เชิงความถ่ี	 ฟังก์ชันถ่ายโอน	 การพล็อตโบดี	 การก�าธรในวงจรอนุกรม 

และวงจรขนาน	วงจรกรองสัญญาณ	การแปลงลาปลาซและการประยุกต์

ใช้งานกับวงจรไฟฟ้า	วงจรข่ายสองทางเข้าออก	

	 Sinusoids	 and	 phasors;	 sinusoidal	 steady-state	

analysis;	 AC	 power	 analysis;	 frequency	 response;	 transfer	 

functions;	 Bode	 plots;	 series	 resonance;	 parallel	 resonance; 

filter	 circuits;	 Laplace	 transformation	 and	 its	 application	 to	

electric	circuits;	two-port	networks

0307 221 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Electronics Laboratory 

 เง่ือนไขของรายวิชา  : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

หรือเรียนควบ

 Prerequisite : 0307 220 Engineering Electron-

ics or Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	 0307	220	อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรม

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	the	learning	process	and	subjects	in	0307	220	engineering	

electronics

0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)

 Principle of Digital Circuits

	 ระบบดิจิทัลพื้นฐาน	พีชคณิตแบบบูล	 เทคนิคการออกแบบ 

ทางดิจิทัลลอจิกเกตการลดขนาดตรรกะให้เล็กที่สุด	 วงจรเชิงประสม

มาตรฐาน	 วงจรเชิงล�าดับ	 ฟลิปฟล็อปวงจรเชิงล�าดับแบบประสานเวลา 

และแบบไม่ประสานเวลา	 พีแอลเอ	 รอมและแรม	 วงจรค�านวณการใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางตรรกะ

	 Basic	 digital	 systems,	 boolean	 algebra,	 digital	 

design	 techniques,	 logicgates,	 logic	minimization,	 standard	

combinational	 circuits,	 sequential	 circuits,	 flip-flops,	 

synchronous	 and	 asynchronous	 sequential	 circuits,	 PLA,	 

ROM,	 and	RAM,	 arithmetic	 circuits,	 computer-aided	 logic	 

design

0307 282 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 1(0-3-0)

 Digital CircuitLa boratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล หรือ

เรียนควบ 

 Prerequisite : 0307 281 Principle of Digital 

Circuits or Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	 0307	 281	หลักการวงจร

ดิจิทัล

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	the	learning	process	and	subjects	in	0307	281	Principle	of	

Digital	Circuits

0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(3-0-6)

 Electrical Machines 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 207 การแปรสภาพพลงังานกล

ไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 207 Electromechanical 

Energy Conversion

	 โครงสร้างเครือ่งจักรกลไฟฟ้ากระแสสลบัสมรรถนะในสถานะ

คงตัวและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน�าและแบบ

ซิงโครนัสเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน�าแบบเฟสเดียวและสามเฟส	

วิธีการสตาร ์ทของมอเตอร ์เหนี่ยวน�าแบบหลายเฟสและมอเตอร ์

แบบซิงโครนัสการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า

	 AC	machines	construction,	steady	state	performance	

and	analysis	of	induction	machines	and	synchronous	machines,	

single	 phase	 and	 three	 phase	 induction	machines,	 starting	

methods	of	polyphase	induction	motors	and	synchronous	motors,	

protection	of	machines

0307 302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า  1(0-3-0)

 Electrical Machine Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้าหรือ

เรียนควบ

 Prerequisite : 0307 301 Electrical Machines or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	 0307	 301	 เครื่องจักรกล

ไฟฟ้า

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	 the	 learning	process	and	subjects	 in	0307	301	Electrical	

Machines
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0307 303  การส่งจ่ายและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Power Transmission and Distribution

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0307 207 การแปรสภาพพลงังานกล

ไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 207 Electromechanical 

Energy Conversion

	 โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก�าลัง	วงจรก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ	

ระบบเปอร์ยูนิต	 แหล่งก�าเนิดพลังงานไฟฟ้า	 แหล่งก�าเนิดพลังงานและ

พลังงานทดแทน	 คุณลักษณะของโหลด	 คุณลักษณะและการจ�าลอง	 

ของเครื่องก�าเนิด	 คุณลักษณะและการจ�าลองหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	

พารามิเตอร์และ	 การจ�าลองของสายส่ง	 พารามิเตอร์และการจ�าลอง 

ของเคเบิล	 ระบบส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้า	 การจ่ายก�าลังไฟฟ้าของเครื่องก�าเนิด

เบ้ืองต้น	 การจ่ายโหลดอย่างประหยัด	 อุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าก�าลัง 

พื้นฐานของ	การค�านวณความผิดพร่อง

	 Electrical	power	system	structure;	AC	power	circuits;	

per	unit	system;	sources	of	electric	energy;	conventional	and	

renewable	energy	power	plants;	load	characteristics;	generator	

characteristics	and	models;	power	transformer	characteristics	

and	models;	 transmission	 line	parameters	 and	models;	 cable	

parameters	and	models;	electrical	power	distribution	systems;	

introduction	 to	 distributed	 generation;	 economic	 dispatch;	

power	system	equipment;	fundamental	of	fault	calculation

0307 340 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)

 Principle of Communication

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Fields

	 โครงข่ายสื่อสารประมวลแถบกว้าง	ระบบการส่งผ่านตัวกลาง

ในการส่งผ่านเทคนิค	การกล�า้สญัญาณและการส่งผ่านแบบแอนะลอ็กและ

ดิจิทัล	 การรวมส่งสัญญาณร่วมสื่อแบบแบ่งเวลาและความถี่	 การเข้าถึง

หลายทาง	วศิวกรรมปรมิาณการใช้	โมเดม็	การกล�า้สญัญาณแบบรหสัพลัส์	

การส่งผ่านไมโครเวฟ	การส่งผ่านดาวเทียมและการส่งผ่านเส้นใยน�าแสง

	 Integrated	 broadband	 communication	 networks,	

transmission	systems,	transmission	media,	analog	and	digital	

transmission	 and	modulation	 techniques,	 time	 division	 

multiplexing	 and	 frequency	 division	multiplexing,	multiple	 

access,	 traffic	 engineering,	modems,	 pulse	 code	modulation,	

microwave	transmission,	satellite	transmission,	and	fiber	optic	

transmission

0307 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1(0-3-0)

 Communication Engineering Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 340 หลักการสื่อสารหรือ 

เรียนควบ

 Prerequisite : 0307 340 Principle of 

Communication or Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	0307	340	หลักการสื่อสาร

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	the	learning	process	and	subjects	in	0307	340	Principle	of	

Communication

0307 403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)

 Electrical Power System Analysis

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0307 303 การส่งจ่ายและจ�าหน่าย

ก�าลังไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 303 Power Transmission 

and Distribution

	 การค�านวณโครงข่ายสายส่งและจ่ายไฟฟ้า	 พื้นฐานของ 

การไหลของโหลดการควบคมุการไหลของโหลด	การวิเคราะห์การลดัวงจร

สมมาตร	การวเิคราะห์การลดัวงจรไม่สมมาตร	เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก�าลงั

เศรษฐศาสตร์ทางด้านระบบไฟฟ้าก�าลังและการประยุกต์ใช้งาน

	 Transmission	and	distribution	networks	calculation;	

fundamental	of	 load	flow;	load	flow	control;	symmetrical	short	

circuit	 analysis;	 unsymmetrical	 short	 circuit	 analysis;	 power	

system	stability;	economic	operation	and	its	applications

0307 404 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)

 Power System Protection

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0307 303 การส่งจ่ายและจ�าหน่าย

ก�าลังไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 303 Power Transmission 

and Distribution

	 พื้นฐานการป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลังในทางปฏิบัติ	 การวัด
หม้อแปลงและตวัตรวจจบั	อปุกรณ์ป้องกนัและระบบการป้องกนั	การป้องกนั

กระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน	 การป้องกัน	 แบบดิฟเฟอเรนเชียล	

การป้องกันสายส่งด้วยรเีลย์ระยะทาง	การป้องกันสายส่งด้วยไพลอ็ตรีเลย์	

การป้องกนัมอเตอร์	การป้องกนัหม้อแปลง	การป้องกนัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	

การป้องกันในเขตของ	บัส	อุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้นแบบดิจิทัล

	 Fundamental	 of	 protection	 practices;	 instrument	

transformer	and	transducers;	protection	devices	and	protection	

systems;	 overcurrent	 and	 earth	 fault	 protection;	 differential	

protection;	 transmission	 line	protection	by	distance	 relaying;	

transmission	line	protection	by	pilot	relaying;	motor	protection;	

transformer	protection;	generator	protection;	bus	zone	protection;	

introduction	to	digital	protection	devices	
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0307 405 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical System Design

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0307 207 การแปรสภาพพลงังานกล

ไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 207 Electromechanical 

Energy Conversion

	 แนวคิดการออกแบบระบบไฟฟ้าพื้นฐาน	รหัสและมาตรฐาน

ส�าหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้ารูปแบบการจ�าหน่ายระบบไฟฟ้าก�าลัง	 

การก�าหนดขนาดสายไฟและเคเบิล	ทางเดินสายไฟฟ้า	 อุปกรณ์ทางไฟฟ้า

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	การค�านวณโหลดการปรับปรุงตัวประกอบก�าลัง	

และการออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ	 การออกแบบวงจรแสงสว่างและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า	การออกแบบวงจรมอเตอร์	โหลด	สายป้อน	และตารางหลัก	

ระบบไฟฟ้าก�าลังฉุกเฉินการค�านวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	 ระบบการต่อ 

ลงดินส�าหรับ	การติดตั้งทางไฟฟ้า	

	 Basic	design	concepts;	codes	and	standards;	power	

distribution	 schemes;	 electrical	wires	 and	 cables;	 raceways;	

electrical	 equipment	 and	 apparatus;	 load	 calculation;	 power	

factor	improvement	and	capacitor	bank	circuit	design;	lighting	

and	appliances	circuit	design;	motor	circuit	design;	load,	feeder,	

and	main	 schedule;	 emergency	power	 systems;	 short	 circuit	

calculation;	grounding	systems	for	electrical	installation.

0307 409 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6)

 Power Plants and Substations 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 303 การส่งจ่ายและจ�าหน่าย

ก�าลังไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 303 Power Transmission 

and Distribution

	 เส้นโค้งโหลด	 โรงจักรไฟฟ้าดีเซล	 โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน�้า	 

โรงจกัรไฟฟ้ากังหนัแก๊ส	โรงจกัรไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมโรงจักรไฟฟ้า

พลังน�้าโรงจักรพลังนิวเคลียร์	 แหล่งพลังงานทดแทน	 การจ่ายโหลด 

อย่างประหยัด	 ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย	 อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย	 

การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย	 การท�างานอัตโนมัติของสถานีไฟฟ้าย่อย	 

การป้องกันฟ้าผ่าส�าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย	ระบบการต่อลงดิน	

	 Load	curve;	diesel	power	plant;	steam	power	plant;	

gas	 turbine	power	plant;	 combined	cycle	power	plant;	 hydro	

power	plant;	nuclear	power	plant;	 renewable	energy	sources;	

economic	dispatch;	type	of	substation;	substation	equipment;	

substation	layout;	substation	automation;	lightning	protection	

for	substation;	grounding	systems

0307 410 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง 3(3-0-6)

 Power Electronics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering Electronics

	 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	หลักการวงจร

แปลงผันก�าลังงานวงจรแปลงผันก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง	

วงจรแปลงผันก�าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง	วงจรแปลงผันก�าลัง

ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ	 วงจรแปลงผันก�าลังไฟฟ้ากระแสตรง

เป็นกระแสสลับ	

	 Characteristics	 of	 power	 electronics	 devices;	 

principles	of	power	converters	-	AC	to	DC	converter,	DC	to	DC	

converter,	AC	to	AC	converter,	DC	to	AC	converter

0307 411 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง 1(0-3-0)

 Power Electronic Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 410 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังหรือ

เรียนควบ

 Prerequisite : 0307 410 Power Electronics or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	 0307	410	อิเล็กทรอนิกส์

ก�าลัง

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	 the	 learning	 process	 and	 subjects	 in	 0307	 410	 Power	 

Electronics

0307 414 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)

 High Voltage Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Fields

	 การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าแรงสงูและแรงดนัไฟฟ้าเกินในระบบ

ไฟฟ้าก�าลงั	การก�าเนดิไฟฟ้าแรงสงูส�าหรบัการทดสอบ	เทคนคิการวดัไฟฟ้า

แรงสูง	ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน	การเบรคดาวน์ของ

ไดอิเล็กตริกที่เป็นแก๊ส	 ของเหลว	และของแข็ง	 เทคนิคการทดสอบด้วย

ไฟฟ้าแรงสูง	ฟ้าผ่าและการป้องกัน	การจัดสัมพันธ์ของฉนวน

	 Uses	 of	 high	 voltage	 and	 overvoltage	 in	 power	 

systems;	 generation	 of	 high	 voltage	 for	 testing;	 high	 voltage	

measurement	 techniques;	 electric	 field	 stress	 and	 insulation	

techniques,	breakdown	of	gas;	liquid	and	solid	dielectric;	high	

voltage	testing	techniques;	lightning	and	protection;	insulation	

coordination
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  3.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

   ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	

3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

0300 160  ฟิสิกส์ส�าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Physics for Engineering

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	 การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่แบบ

วถิโีค้งและแบบวงกลม	โมเมนตมัและการชน	งานและพลงังาน	การเคลือ่นที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ	การประยุกต์ใช้

ในงานวิศวกรรม

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases,	its	applications	in	

engineering

0300 161  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับวิศวกรรม  1(0-3-1)

 Physics for Engineering Laboratory

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	 0300	 160	 ฟิสิกส์ส�าหรับ

วิศวกรรม

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0300	 160	

Physics	for	Engineering

0300 163  ฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Applied Physics for Engineering

	 ไฟฟ้าสถิต	 สารแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก

เหนี่ยวน�า	ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	กระแสไฟฟ้า	วงจรไฟฟ้ากระแส

ตรงและกระแสสลับ	วงจรไฟฟ้า	อเิลก็ทรอนกิส์พืน้ฐาน	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	

สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	

สมบัติของนิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์	การประยุกต์ใช้

ในงานวิศวกรรม

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	fundamental	electronics,	

electromagnetic	waves,	wave	 property	 of	 light	 and	 optical	

instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	

nucleus,	 radioactive	 and	nuclear	 reaction,	 its	 applications	 In	

engineering

0300 164  ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1)

 Applied Physics for Engineering Laboratory 

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	 0300	 260	 ฟิสิกส์ประยุกต์

ส�าหรับวิศวกรรม

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0300	 260	

Applied	Physics	for	Engineering

0300 170  เคมีส�าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Chemistry for Engineering

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลาย	 เคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม	

การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม

	 Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bonding:	

gas,	 solid,	 liquid	 and	 solution,	 chemical	 thermodynamics,	

electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chemical	and	

ionic	 equilibria,	 periodic	 table	 and	 representative	 elements,	

transition	metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry,	

its	applications	in	engineering

0300 171  ปฏิบัติการเคมีส�าหรับวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Chemistry for Engineering Laboratory

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา		0300		170		เคมีส�าหรับ

วิศวกรรม

	 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	 in	

0300	170	Chemistry	for	Engineering 

0307 360 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)

 Signals and Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกร 3 

 Prerequisite : 0300 230 Engineering 

   Mathematics 3

 เทคนคิการวเิคราะห์การแปลงสญัญาณต่อเนือ่งและไม่ต่อเนือ่ง 

ระบบเชิงเส้นและไม่แปรตามเวลา	 ฟังก์ชันถ่ายโอน	 อนุกรมฟูเรียร์	 

ผลการแปลงฟูเรียร์	 ลาปลาซและการแปลงซี	 ทฤษฎีการชักตัวอย่าง	 

การแก้สมการเชิงอนุพันธ์และสมการผลต่างสืบเนื่องโดยใช้ผลการแปลง

	 Continuous	 and	 discrete-time	 transform	 analysis	

techniques,	linear	and	time	variant	systems,	transfer	functions,	

Fourier	 series,	 Fourier	 transform,	 Laplace	 and	 z	 transform,	

sampling	 theorem,	 solution	 of	 differential	 and	 difference	

equations	using	transforms
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0307 380 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6)

 Microprocessor

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล

 Prerequisite   : 0307 281 Principle of Digital 

Circuits

	 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น	

โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์	 การจัดการ

หน่วยความจ�า	การเชือ่มต่อ	การขดัจังหวะ	การเชือ่มต่ออนิพตุและเอาต์พตุ	

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูง	การประยุกต์

ใช้งาน	ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอปุกรณ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	

	 Introduction	to	microprocessor	and	microcontroller,	

structure	 of	microprocessor	 and	microcontroller,	 memory	 

management,	 interface,	 interrupt,	 input-output	 interface,	 

assembly	 and	high	 level	 programming	 language,	 application	

microprocessor	and	microcontroller	 in	controlling	of	electrical	

and	electronic	device

0307 381 การจ�าลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง  3(3-0-6)

 Power Electronic Circuits Simulation 

 เงื่อนไขของรายวิชา  : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 แนะน�าโปรแกรม	 PSpice	 การใช้งานโปรแกรม	 PSpice	 

วงจรเรียงกระแส	 วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง	 วงจรแปลงผันดีซี-เอซ	ี 

วงจรเรยีงกระแสแบบควบคมุแรงดนัเอาต์พตุ	วงจรแปลงผนัก�าลงัไฟสลบั	

-ไฟสลับ	วงจรแปลงผันแบบเรโซแนนท์	การควบคุมวงจรแปลงผัน	PWM	

ส�าหรับการกระจายสเปกตรัมฮาร์มอนิกส์

	 Introduction	 to	 PSpice,	 using	 for	 PSpice,	 rectifier	

circuits,	 DC	 to	 DC	 circuits,	 DC	 to	 AC	 circuits,	 hyteresis 

modulation,	controlled	rectifiers,	AC	to	AC	circuits,	Resonant	

converter	circuits,	converter	control,	Spread	spectrum	in	PWM

0307 382 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 3(3-0-6)

 ในระบบไฟฟ้าก�าลัง

 Optimization Techniques in Electrical 

 Power Systems 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 303 การส่งจ่ายและจ�าหน่าย

ก�าลังไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 303 Power Transmission 

and Distribution

	 การควบคุมความถี่โหลดและการจ่ายโหลดอย่างประหยัด 

เบื้องต้น	 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด	 การควบคุมความถี่โหลด	 

ผลของตวัควบคมุทีเ่หมาะสมท่ีสดุในการควบคุมความถีโ่หลด	การจ่ายโหลด

อย่างประหยัดและข้ันตอนวิธีฝูงผ้ึง	 การจ่ายโหลดอย่างประหยัดและวิธี

ค้นหาแบบต้องห้ามหลายชุด

	 Introduction	to	load	frequency	control	and	economic	

dispatch,	optimization	techniques,	load	frequency	control	,	the	

optimal	 controller	 effects	 in	 load	 frequency	 control,	 the	 

economic	 dispatch	 and	bee	 colony	 algorithm,	 the	 economic	

dispatch	and	mutiple	tabu	search

0307 406 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Network Analysis and Synthesis

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 201 วงจรไฟฟ้า 

 Prerequisite : 0307 201 Electric Circuits

	 การก�าหนดลักษณะเฉพาะของโครงข่าย	 ทอพอโลยีของ 

โครงข่าย	การวเิคราะห์โครงข่ายแบบปม	การวเิคราะห์โครงข่ายแบบวงรอบ

และแบบเซตคัต	 สมการสถานะ	ฟังก์ชันโครงข่ายและพลังงานแนวคิด 

เบ้ืองต้นเก่ียวกับวงจรกรอง	 การประมาณ	ความไว	 การสังเคราะห์วงจร 

แพสชีพ	มลูฐานของ	การสงัเคราะห์	วงจรกรองแอกทีฟ	วงจรไบควอดป้อน

กลับแบบบวกและแบบลบ	วงจรขยายไบควอด

	 Characterization	 of	 networks,	 network	 topology,	

nodal	network	analysis,	loop	and	cut-set	network	analysis,	state	

equations,	network	functions	and	energy.	Introduction	to	filter	

concepts,	approximation,	sensitivity,	passive	network	synthesis,	

basic	of	active	filter	synthesis,	positive	and	negative	feedback	

biquad	circuits,	amplifier	biquad	circuit

0307 407 ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)

 Power System Harmonics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 301 Electrical Machines 

	 	คณุภาพและมลพษิในระบบไฟฟ้าก�าลัง	แหล่งก�าเนดิฮาร์มอนกิ

ผลกระทบจากฮาร์มอนิก	 การวัดฮาร์มอนิก	 มาตรฐานระดับฮาร์มอนิก	 

การผ่านทะลุของฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก�าลังการก�าจัด	ฮาร์มอนิก

	 Quality	 and	pollution	 in	power	 systems,	harmonic	

sources,	harmonic	effects,	harmonic	measurements,	standard	

of	 harmonic	 level,	 harmonic	 penetration	 in	 power	 systems,	

harmonic	elimination
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0307 408 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Engineering Materials 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Fields

	 โครงสร้างของวัสดุ	คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ	 คุณสมบัติ

ทางสนามแม่เหลก็ของวัสด	ุคุณสมบตัทิางแสงของวสัด	ุความน�าทางไฟฟ้า	

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสารกึง่ตวัน�า	สภาพการเป็นตวัน�าไฟฟ้าอย่างยิง่ยวด

ไดอเิลก็ตรกิแบบของแขง็	ของเหลวและแก๊ส	การประยุกต์ใช้วสัดเุป็นวสัดุ

ในงานไฟฟ้าก�าลัง

	 Structure	 of	 materials;	 electrical	 properties	 of	 

materials;	magnetic	properties	of	materials;	optical	properties	of	

materials;	electrical	conductors;	introduction	to	semiconductor	

devices;	 superconductivity;	 solid,	 liquid	 and	gas	dielectrics;	

applications	of	materials	in	electrical	power

0307 412  การควบคุมและการป้องกันมอเตอร์ 3(3-0-6)

 Motor Control and Protection

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 301 Electrical Machines 

	 ศึกษาการควบคุม	 วงจรควบคุมการหมุนกลับ	 การควบคุม

ความเร็ว	 และวงจรเบรกศึกษาการควบคุมมอเตอร์ขนาดใหญ่โดยวิธีการ

ลดแรงดันเมื่อเริ่มเดินเครื่อง	การเริ่มเดินมอเตอร์ขนาดใหญ่	การควบคุม

ความเร็ว	การควบคุมมอเตอร์แบบวาวโรเตอร์	และการป้องกันโหลดเกิน

	 A	 study	 of	 controlling,	 including	motion	 control	 

reversing,	 speed	 control,	 and	 braking	 circuits.	 A	 study	 in	 

controlling	large	electric	motors	using	reduced	voltage	starting	

methods,	high	capacity	motor	starters,	 speed	control,	wound	

rotor	controllers,	and	over	load	protections

0307 413 วิศวกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง 3(3-0-6)

 Illumination Engineering

	 แหล่งก�าเนิดแสง	แสงและสี	 ดวงโคม	การส่องสว่างมูลฐาน 

วิธีลูเมน	วิธีจุด-จุด	เทคนิคการให้แสงสว่างภายในอาคาร	เช่น	ที่อยู่อาศัย	

ส�านักงาน	 โรงเรียน	 โรงแรม	 โรงงาน	 เป็นต้น	 เทคนิคการให้แสงสว่าง

ภายนอกอาคาร	 เช่น	 ไฟสาดส่อง	 การให้แสงสว่างเป็นบริเวณ	 การให้ 

แสงสว่างถนน	เทคนิคการให้แสงสว่างสนามกีฬา

	 Light	 sources,	 light	 and	 color,	 luminaries,	 basic	 

illumination,	lumen	method,	point-point	method,	interior	lighting	

techniques:	resident,	office,	school,	hotel,	industry,	etc.,	exterior	

lighting	techniques:	floodlight,	area	lighting,	street	lighting,	sport	

lighting	

0307 415 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6)

 Solar Energy Engineering 

	 ทฤษฎีการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์	 การประเมินค่าพลังงาน 

และต�าแหน่งที่ต ้องการ	 การออกแบบแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์	 

การค�านวณหาสมรรถนะของกระบวนการ	 สมบัติการแผ่รังสีของวัสด ุ

ทึบแสงและวัสดุโปร่งแสง	 แผงรับแสง	 ระบบจัดเก็บพลังงาน	 หลักการ 

และเศรษฐศาสตร์	 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอาคาร	 

การอบแห้ง	 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนและกระบวนการ 

ท�าความเย็น	และ	การออกแบบระบบที่ดีที่สุด	

	 solar	 radiation,	 evaluation	 of	 energy	 and	 desired	

positions,	 design	 of	 solar	 panels,	 calculation	 of	 process	 

performance,	 radiation	properties	 of	 opaque	 and	 transparent	

materials,	 collectors,	 energy	 storage	 system,	 concept	 and 

economics,	 solar	 applications	 to	buildings,	 industrial	 process	

heat,	 thermal	 conversion	 to	 electrical	 energy	generation	and	

evaporative	processes	and	also	system	optimization	

0307 419  เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Selected Topics in Electrical Engineering

 ศึกษาเรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าภายใต้การดูแล 

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 Study	in	the	interested	topic	of	electrical	engineering,	

under	the	supervision	of	a	instructor

0307 420 วงจรอ้างอิงแรงดัน 3(3-0-6)

 Voltage Reference Circuits

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics 

	 ทรานซิสเตอร ์ เบื้องต ้นอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส ์ 	 วงจร

อิเล็กทรอนิกส์วงจรสะท้อนกระแสหลักการอ้างอิงแรงดัน	 วงจรอ้างอิง 

แรงดันแบนด์แกป

	 Transistor	principles,	electronic	devices,	electronic	

circuit,	current	mirror,concept	of	voltage	reference,	band-gap	

reference	circuit	
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0307 424 การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Electronic Circuit Applications

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics 

	 อิ เล็กทรอนิกส์พื้นฐานทรานซิสเตอร์เบื้องต้นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	วงจรอิเล็กทรอนิกส์	วงจรกรองสัญญาณ	วงจรรักษาระดับ

แรงดัน	และการประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

	 Basic	 electronics,	 transistor	 principles,	 electronic	

devices,	electronic	circuit,	filter	circuit,	voltage	reference	circuit,	

electronic	circuit	applications

0307 426 การออกแบบระบบสวิตชิ่ง 3(3-0-6)

 Switching System Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล

 Prerequisite : 0307 281 Principle of Digital 

Circuits

	 การวางแผนโครงข่าย	 ช่องทางของการส่งสัญญาณข่าวสาร

โดยตรงในโครงข่าย	 CCIS	 ระบบสวิทซ์ชิ่งที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	 

ความสามารถของ	SPC	และสถาปัตยกรรมของการส่งสญัญาณ	การปฏบิตัิ

งานของโครงข่าย	 CCIS	 และ	 SPC	 การบริการท่ีใช้	 calling	 -	 cards	 

ส่วนประกอบที่เป็นดิจิทัลใน	TSW	หน้าที่ของวงจรสายผู้เช่า	การรวบรวม

และการชิโครไนซ์เซซั่น	ระบบการควบคุม	และ	DTSW

	 Network	plans,	 routing	of	direct	signaling	 in	CCIS	

network,	 computer	 controlled	 switching	 systems,	 SPC	 

capabilities	and	signalingarchitecture,CCIS	and	SPC	network	

performances,	 callingcard	 services,	 digital	 elements	 in	TSW,	

functions	 of	 subscriberlinecircuits,	 concentration	 and	 

synchronization,	controlsystems,	and	DTSW

0307 428 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3(3-0-6)

 Bio-Medical Electronics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 การแนะน�าพืน้ฐานและศพัท์บญัญตัเิฉพาะทางด้านสรรีวทิยา	

การก�าเนิดและคณุสมบัตทิางไฟฟ้าของสญัญาณไฟฟ้าทางชวีภาพของหวัใจ	

สมอง	และกล้ามเนือ้	ลกัษณะพลวตัของเครือ่งมอืทางการแพทย์	สญัญาณ

รบกวนและเสถียรภาพของระบบวงจรทางชีวภาพต่างๆ	และการประยุกต์

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับใช้ในการรักษาคนไข้	 วิธีการกรองสัญญาณไฟฟ้า	

ความปลอดภัยของคนไข้	 ทรานสดิวเซอร์และอีเล็กโตรด	 ส�าหรับใช้ใน 

การวัดทางชีวภาพ	 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับอัลทราโซนิค	 การโทรมาตร

คอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์	 นิสิตจะต้องส่ง 

ผลงานการออกแบบหรอืรายงานการค้นคว้าอย่างน้อยหนึง่ช้ินพร้อมอธบิาย

สรุปผลงานในห้อง

	 Introduction	to	the	fundamental	and	terminology	in	

physiology	 sources	 and	properties	 of	 bioelectric	potentials	 of	

heart,	brain	and	muscle,	dynamic	characteristic	of	biomedical	

instrumentation,	 interference	 and	 instability	 of	 the	 system,	

common	biomedical	circuits	and	applications	of	electronics	for	

clinical	used,	filtering	techniques,	patient	safety,	transducer	and	

electrode	 for	 biophysical	measurements,	 specials	 topics	 in	 

ultrasonic,	telemetry,	biomedical	computers	and	microprocessors	

and	related	materials,	students	must	submit	at	least	one	design	

project	or	 term	paper,	 and	present	 in	class	at	 the	end	of	 the	

course

0307 429 การออกแบบวงจรรวมวีแอลเอสไอ 3(3-0-6)

 VLSI Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม	 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม 

ที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์	 มอสทรานซิสเตอร์	 และทรานซิสเตอร ์

แบบไบ-ซีมอส	 วงจรรวมตระกูลต่าง	 ๆ	 ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิทัล	 

วงจรรวมแบบโปรแกรมค่าได้	วงจรรวมแบบใช้งานเฉพาะ	วงจรรวมส�าหรบั

วัตถุประสงค์พิเศษเช่น	 วงจรรวมท�าด้วยแกลเลี่ยมอาร์เซนิกโมโนลิทิก

ส�าหรับการใช้งานที่ความถี่ไมโครเวฟ	เป็นต้น

	 IC	 fabrication	 technology,	 IC	 fabrication	processes	

for	bipolar	transistor,	MOS	transistor,	and	Bi-CMOS	transistor,	

various	 families	of	analog	and	digital	 ICs,	programmable	 ICs,	

application-specific	 ICs,	 special	 purposes	 ICs	 such	 as	GaAs	

monolithic	microwave	integrated	circuits	(MMICs)	etc

0307 430  หลักการและการประยุกต์ใช้เลเซอร์ 3(3-0-6)

 Principle and Applications of Laser

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 แสงและการเกิดแสงเมื่อถูกกระตุ้น	 ออปติคอลเรโซเนเตอร์	

เลเซอร์แบบต่างๆ	 เทคนิคการมอดูเลชัน	 เลเซอร์ก�าลังสูง	 การรวมล�าแสง

เลเซอร์โฮโลกราฟฟ่ี	การน�าเลเซอร์ไปใช้งานใน	ด้านอตุสาหกรรม	การแพทย์

และการสื่อสาร

	 Ligth	and	exitation	source,	optical	resonant,	lasers,	

modulation	 technique,	 power	 laser,	 hi-low	graphy,	 industrial	

laser,	medical	laser	and	communication	laser
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0307 431 อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการเกษตร 3(3-0-6)

 Electronics for Agriculture

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 พื้นฐานของระบบเกษตรกรรม	 เซนเซอร์และทรานดิวเซอร	์ 

การประมวลผลสัญญาณ	ระบบสมองกลฝังตัว	ระบบควบคมุ	การประยกุต์

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ส�ารับเกษตรกรรม

	 Basics	of	agriculture	system,	sensor	and	transducer,	

signal	 processing,	 embedded	 system,	 control	 system	 and	 

electronic	and	computer	applications	for	agriculture

 

0307 432 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 3(3-0-6)

 Data Storage Technology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 สารกึ่งตัวน�า	 หน่วยความจ�าแบบโซลิดสเตท	 วัสดุแม่เหล็ก 

เบือ้งต้น	หวับนัทกึข้อมูล	หน่วยความจ�าแบบแม่เหลก็	เทคโนโลยฮีาร์ดดสิก์

ไดรฟ์	เทคโนโลยีโซลิดสเตทไดรฟ์

	 Semiconductor,	 solidstate	 memory,	 magnetics	 

materials	principle,	recording	head,	magneitc	media,	harddisk	

drive	technology,	solidstage	drive	technology

0307 433 ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิต 3(3-0-6)

 ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

 Electrostatic Discharge Effects 

 in Electronic Devices

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 การก�าเนดิของไฟฟ้าสถติ	โครงสร้างของสารกึง่ตวัน�า	โครงสร้าง 

วัสดุแม่เหล็ก	ผลของความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต	มาตรฐานการทดสอบ

ไฟฟ้าสถิต	แบบจ�าลองการทดสอบไฟฟ้าสถิต	การป้องกันไฟฟ้าสถิต

	 Electrostatic	 dischargegeneration,solid-state	 

devicesstructure,	magnetic	 devices	 structure,	 electrostatic	

discharge	 effect,	 electrostatic	 discharge	 testing	 standard, 

electrostatic	discharge	 testing	model,	 electrostatic	discharge	

protection	

0307 439 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Selected Topics in Electronic Engineering

 ศกึษาเรือ่งคดัสรรทางวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 Study	 in	 the	 interested	 topic	 of	 electronic	 

engineering,	under	the	supervision	of	a	instructor

0307 442  การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)

 Digital Signal Processing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล

 Prerequisite : 0307 281 Principle of Digital 

Circuits

	 สัญญาณแบบต่อเน่ืองและแบบไม่ต่อเนื่อง	 การวิเคราะห์

สเปกตรัม	 เดซิเมชัน	 และ	 การประมาณค่าภายในช่วง	 การแปลงอัตรา 

การสุ ่ม	 การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องวิธีการความน่าจะเป็นใน 

การประมวลสัญญาณดิจิทัล	 การออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิด 

การตอบสนองอิมพัลส์จ�ากัดและไม่จ�ากัด	 พหุอัตราและฟิลเตอร์แบงค	์ 

การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเนือ่ง	การประยกุต์ใช้งานการประมวลสญัญาณ

ดิจิทัลเบื้องต้น	เช่น	การประมวลผลภาพ	เสียงพูด	และเสียง	การประมวล

ผลของอาร์เรย์	และ	การประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน	

	 Continuous-time	and	discrete-time	signals,	spectral	

analysis;	decimation	and	interpolation;	sampling	rate	conversion;	

DFT;	probabilistic	methods	 in	DSP;	design	of	 FIR,	 IIR	digital	

filters,	multirate	 systems	 and	 filter	 Banks;	Discrete	Wavelet	

Transform;	introduction	to	some	DSP	applications	such	as	image	

processing,	speech	and	audio	processing,	array	processing	and	

further	current	applications

0307 445 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)

 Antenna Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Fields

	 นยิามมลูฐานและทฤษฎ	ีแหล่งก�าเนิดแบบจดุชนดิไอโซทรอปิก	

รูปแบบสนาม	 และก�าลัง	 สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราการขยาย	

ประสิทธิภาพโพลาไรเซชันของคลื่น	 อินพุตอิมพิแดนซ์	 และความกว้าง 

แถบความถ่ี	สมการสายส่งของฟรีส	การแผ่พลังงานจากกระแสส่วนย่อย	

ผลของกรานด์	 คุณสมบัติการแผ่พลังงานของสายอากาศเส้นลวด	 

สายอากาศแบบอาร์เรย์	 สายอากาศแบบ	ยากิอูดา	 สายอากาศแบบราย 

คาบลอ็ก	สายอากาศแบบช่อง	สายอากาศไมโครสตรปิ	สายอากาศสมยัใหม่

ส�าหรับการประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบัน	การวัดคุณลักษณะของสายอากาศ

	 Basic	definitions	and	theory;	isotropic	point	source;	

power	 and	 field	 patterns;	 directivity	 and	 gain;	 efficiency,	 

polarization;	input	impedance	and	bandwidth;	Friis	transmission	

equation,	 radiation	 from	 current	 elements;	 ground	 effects;	 

radiation	properties	of	wire	antenna;	array	antenna;	Yagi-Uda	

antenna	and	log-periodic	antenna;	aperture	antenna;	microstrip	

antenna;	modern	 antenna	 for	 current	 applications;	 antenna	

characteristics	measurement
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0307 448 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6)

 Microwave Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Fields

	 ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์	คลืน่ระนาบ	สายส่งไมโครเวฟ

และท่อน�าคลื่น	การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ	อิมพิแดนซ์	และแรงดัน

และกระแสสมมลู	เมตริกซ์เอส	กราฟการไหลของสญัญาณ	การแมตซ์และ

การปรับอิมพิแดนซ์เรโชเนเตอร์ไมโครเวฟ	ตัวแบ่งก�าลังและคัปเปลอร	์ 

แบบมทีศิทาง	ตวักรองไมโครเวฟ	ลงิค์ไมโครเวฟแบบจดุต่อจดุ	ระบบเรดาร์	

การแพร่กระจายคลืน่ไมโครเวฟ	พืน้ฐานการวดัไมโครเวฟ	และการประยกุต์

ไมโครเวฟ

	 Review	 of	Maxwell’s	 equations,	 plane	 waves;	 

microwave	 transmission	 lines	 and	waveguides;	microwave	

network	analysis;	impedance	and	equivalent	voltage	and	current;	

the	smatrix;	signal	flow	graphs,	impedance	matching	and	tuning,	

microwave	resonators;	power	dividers	and	directional	couplers;	

microwave	filters;	point-to-point	microwave	link;	radar	system;	

microwave	 propagation;	 basic	 of	microwave	measurement;	 

applications

0307 449 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6)

 Satellite Communication

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 340 หลักการสื่อสาร

 Prerequisite  : 0307 340 Principle of 

Communication 

	 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการสื่อสารดาวเทียม	 ลักษณะ 

ของวงโคจร	การกล�้าสัญญาณและการมัลติเพลกซ์	 การเข้ารหัส	 เทคนิค 

การเข้าถึงหลายทาง	 การออกแบบการเชื่อมโยงดาวเทียม	 ผลของ 

การแพร่กระจาย	สถานีภาคพืน้ดนิและโครงข่ายสถานภีาคพืน้ดนิขนาดเลก็

	 Theory	 and	practice	 of	 satellite	 communications,	

orbital	aspects,	modulation	and	multiplexing,	coding,	multiple	

access	 techniques,	 satellite	 link	design,	 propagation	 effects,	

earth	terminals	and	very	small	aperture	terminal	network

0307 450  การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6)

 Optical Communication

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 340 หลักการสื่อสาร

 Prerequisite  : 0307 340 Principle of 

Communication 

	 แสง	ฟิสกิส์สถานะของแขง็	การกล�า้สญัญาณของแสง	อปุกรณ์

แสดงผล	 หลักการท�างานของเลเซอร์	 ชนิดของเลเซอร์	 เทคนิคและ 

การประยุกต์ของเลเซอร์	โฟโตดีเทกเตอร์	ท่อน�าคลื่นแบบ	เส้นใยแสง

	 Light,	fundamental	of	solid	state	physics,	modulation	

of	 light,	display	devices,	principle	of	 laser	operation,	 types	of	

laser,	technique	and	application	of	laser,	photodetectors,	optical	

fiber	waveguides

0307 451  วงจรกรองสัญญาณแบบแอนะล็อก 3(3-0-6)

 Analog Filter Circuits

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering Electronics 

	 อิ เล็กทรอนิกส์พื้นฐานทรานซิสเตอร์เบื้องต้นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการกรองสัญญาณ	 การกรอง

สัญญาณพาสซีพ	การกรองสัญญาณแอคทีพ	และวงจรกรองสัญญาณ

	 Basic	 electronics,	 transistor	 principles,	 electronic	

devices,	electronic	circuit,	filtering,	passive	filters,	active	filters,	

filter	circuits

0307 452 การประยุกต์ใช้งานอภิวัสดุ 3(3-0-6)

 Metamaterial Applications

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Field 

	 แนวคิดพื้นฐานของอภิวัสดุ	ค�านิยาม	คุณสมบัติทางแม่เหล็ก

ไฟฟ้าของอภวัิสดกุระบวนการประดษิฐ์อภวิสัดกุารประยกุต์ใช้งานอภวิสัดุ

	 Basic	 concepts	 of	 Metamaterials,	 definitions,	 

electromagnetic	 properties	 of	Metamaterials,	Metamaterial	

fabrication	techniques,	Metamaterial	applications	

0307 455  การหาสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุ 3(3-0-6)

 Determination of Electromagnetic 

 Properties of Materials

	 ทบทวนทฤษฎสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและคณุสมบัติทางแม่เหลก็

ไฟฟ้าของวัสดุ	เทคนิคการหาสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุ

	 Review	of	Electromagnetic	field	theory,	electromagnetic	

properties	 of	materials,	 Techniques	 for	 determination	 of	

electromagnetic	properties	of	materials

0307 459  เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร 3(3-0-6)

 Selected Topics in Communication Engineering

	 ศึกษาเรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสารภายใต้การดูแล 

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 Study	 in	 the	 interested	 topic	 of	 communication	 

engineering,	under	the	supervision	of	a	instructor
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0307 460 เครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Instrumentation and Control

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 203เครือ่งมอืวดัและการวดัทาง

ไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 203 Electrical Instruments 

and Measurements

	 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน	 แหล่งจ่าย	 ทรานซิสเตอร์เบ้ืองต้น	

อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์พเิศษส�าหรบัโรงจกัรไฟฟ้า	วงจรขยาย	หลอดสญูญากาศ	

และการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 ตัวน�าและขั้วต่อ	 แผงวงจร 

ระบบควบคมุอเิลก็ทรอนกิส์	และผังการควบคมุกระบวนการอเิลก็ทรอนกิส์

	 Basic	electronics,	power	supplies,	transistor	principles,	 

specialized	 electronic	 devices	 for	 power	 plant,	 operational	 

amplifiers,	 vacuum	 tubes	 and	 circuit,	 and	 electronic	 test	 

equipment.	Cable	and	wire	terminations,	circuit	board	repair,	

electronic	 control	 systems	 and	 electronic	 process	 control	 

diagrams

0307 461 การควบคุมระบบหุ่นยนต์ 3(3-0-6)

 Control of Autonomous Robot Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล

 Prerequisite : 0307 281 Principle of Digital Circuits

	 พื้นฐานการควบคุมระบบหุ่นยนต์	 การสื่อสาร	 การสั่งการและ

ประสานงานในระบบหุน่ยนต์	การควบคมุแบบกระจาย	และการประยกุต์ใช้งาน

	 Introduction	 to	 autonomous	multirobot	 systems;	

communication,	 cooperation	 and	 coordination	 in	multirobot	

systems;	distributed	control	and	its	applications	

0307 462 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบวัดคุม 3(3-0-6)

 Microprocessor Applications

 in Instrumentation and Control

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 380 ไมโครโปรเซสเซอร์

 Prerequisite : 0307 380 Microprocessor

	 การเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับวงจรแปลงสัญญาณ

อนาลอ็กเป็นสญัญาณดจิทิลั	และวงจรแปลงสญัญาณดจิิทลัเป็นสญัญาณ

อนาล็อก	ระบบหลายหน่วยประมวลผล	การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ส�าหรับ

การเก็บรวบรวมข้อมูลและควบคุมตามเวลาจริง	 การประยุกต์ใช  ้

ไมโครโปรเซสเซอร์ส�าหรับ	ระบบควบคุม	

	 Interfacing	of	microprocessor	and	analog	to	digital	

converter	 and	 digital	 to	 analog	 converters.	Multiprocessor	 

systems.	Microprocessor	real	time	data	acquisition	and	control.	

Microprocessor	applications	in	control	systems

0307 463 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(3-0-6)

 Robotics Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite :  0307 220 Engineering Electronics

	 การออกแบบ	การวิเคราะห์	 การควบคุมและการด�าเนินงาน

ของกลไกหุ่นยนต์	การใช้พกัิดเอกพนัธ์ทางด้านจลนศาสตร์และพลศาสตร์

การวางทิศทางด้วยกล้องเซนเซอร์และตัวขับเร้า	การควบคุม	การวางแผนงาน	

วิสัยทัศน์และปัญญาการประยุกต์ใช้

	 Design,	 analysis,	 control,	 and	 operation	 of	 robotic	

mechanisms,	use	of	homogeneous	coordinates	for	kinematics	

and	 dynamics,	 camera	 orientation,	 sensors	 and	 actuators,	 

control,	task	planning,	vision	and	intelligence	and	its	application

0307 464 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Automation 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering Electronics

	 ความรูเ้บ้ืองต้นเกีย่วกบัระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม	 

เซนเซอร์	ระบบ	ไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก	อุปกรณ์ส่งก�าลังแบบไฟฟ้า	

พีแอลซี	 และพื้นฐานการเขียนโปรแกรม	 เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและ 

การโปรแกรมพื้นฐาน	พื้นฐานการใช้หุ่นยนต์ในงานด้านอุตสาหกรรม	

	 Overview	of	industrial	automation	systems.	Sensors.	

Hydraulic	 and	 pneumatic	 systems.	 Electrical	 actuators.	 

Programmable	logic	controllers	(PLCs).	And	basic	programming.	

Numerical	control	machine	and	basic	programming,	Applications	

of	robots	in	industrials

0307 469 การควบคุมยานไร้คนขับ 3(3-0-6)

 Unmanned Vehicle Control

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 361 ระบบควบคุม

 Prerequisite : 0307 361 Control Systems

	 เซนเซอร์	 การรวมเซนเซอร์	 เทคนิคการกรองสัญญาณ	 

การรับส่งข้อมูลทางไกล	การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	โครงสร้าง

ยานขนาดเล็กการควบคุมยานขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ	 การประยุกต์ 

ใช้งานของยานไร้คนขับ	การประยุกต์ใช้

	 Sensors,	sensors	fusion,	signal	filter	technique,	data	

telemetry,	 small	 Vehicle	 structure,	 small	 Vehicle	 automatic	

control,	application	of	unmanned	Vehicleand	its	application
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0307 479  เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม 3(3-0-6)

 Selected Topics in Control Engineering

	 ศึกษาเรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุมภายใต้การดูแล 

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 Study	in	the	interested	topic	of	control	engineering,	

under	the	supervision	of	a	instructor

0307 480 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Numerical Methods for Electrical Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกร 3 

 Prerequisite : 0300 230 Engineering 

Mathematics 3

	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	การประมาณฟังก์ชั่นโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์	

ค่าคลาดเคลื่อนจากการค�านวณ	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพ่ือการใช้งานแบบ

ต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	 รากของสมการ	การแก้ระบบ	 เชิงเส้น	การประมาณค่า 

ในช่วงการประมาณค่าโดยใช้วิธีก�าลังสองน้อยที่สุด	 การหาปริพันธ์และ 

การหาอนุพันธ์	 การหาค�าตอบของสมการและระบบสมการเชิงอนุพันธ ์

แบบสามัญ	และการแก้ปัญหาค่าเฉพาะ	

	 Numerical	methods,	 function	 approximation	 using	

Taylor’s	series,	computational	errors,	numerical	methods	in	finding	

roots	of	equations,	solution	of	linear	systems,	interpolation,	least	

square	curve	 fitting,	numerical	 integration	and	differentiation,	

solution	of	ordinary	differential	equations	and	systems	of	ordinary	

differential	equations,	and	eigenvalue	problems

0307 481 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

 Computer Architecture

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 0300 110 Computer Programming

	 แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรม	และการจัดองค์ประกอบ

คอมพิวเตอร์	 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์	 ระเบียบ	 วิธีการออกแบบ 

การประเมินสมรรถนะ	สถาปัตยกรรมซีพียู	ชุดค�าสั่ง	การออกแบบเอแอลยู	

การควบคุมแบบฮาร์ดไวร์และโปรแกรมจุลภาค	 ล�าดับช้ันของหน่วย 

ความจ�า	หน่วยความจ�าเสมือน	หน่วยความจ�าแคช	สถาปัตยกรรมรับเข้า/

ส่งออก	การขัดจงัหวะและดเีอม็เอ	การประมวลผล	แบบขนาน	ตวัประมวลผล

แบบสายท่อ	มัลติโพรเซสเซอร์	

	 Basic	 concepts	 of	 computer	 architecture	 and	 

organization,	 computer	 evolution,	 design	 methodology,	 

performance	evaluation,	CPU	architecture,	instruction	sets,	ALU	

design,	 hardwired	 and	microprogrammed	 control,	memory	 

hierarchies,	 virtual	memory,	 cache	memory,	 input-output	 

architectures,	interrupts	and	DMA,	parallel	processing,	pipelined	

processors,	multiprocessors

0307 482 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6)

 Data Structures and Database Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

 Prerequisite : 0300 110 Computer Programming

	 แนวคิดพื้นฐานของโครงสร ้างข ้อมูล	 ข ้อก�าหนดและ 

การออกแบบโปรแกรม	 ข้อมูลนามธรรมแบบกองซ้อนและแบบคิว	 

การจัดสรรแหล่งเก็บข้อมูลแบบพลวัต	 การสร้างกองซ้อนและคิวโดยใช้

โครงสร้างข้อมูลชนิดเชิงเส้นแถวล�าดับและโครงสร้างข้อมูลแบบเช่ือมต่อ	

การเลือกข้อมูลจากเซ็ต	การค้นหาข้อมูลต่างๆ	โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้	

ทวิภาคและการค้นหาแบบทวิภาค	 แฮชชิง	 การวิเคราะห์ความซับซ้อน 

ของขั้นตอนวิธี	 การเรียงล�าดับข้อมูล	 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

วิธีการเรียงล�าดับข้อมูลแบบต่างๆ	การประมวลผลแฟ้มข้อมูล	

	 Basic	 concept	 of	 data	 structure,	 regulation	 and	 

program	design,	stack	and	queue	data,	dynamic	management	

data	storage,	stack	and	queue	construction	using	sequence	line	

and	 interconnection	 data	 structure,	 selection	 data	 from	

sets,searching	 various	 data,	Tree	data	 structure,	 binary	 and	

binary	 searching,	 hashing,	 algorithm	 complex	 analysis,	 

arrangement	data	sequence,	analysis	and	compare	various	type	

of	arrangement	data	sequence,	data	file	processing

0307 483 การขับเคลื่อนด้วยก�าลังไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electric Drives

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 301 Electrical Machines 

	 การพฒันาการขับเคลือ่นด้วยไฟฟ้า	โมเมนต์ของการขบัเคลือ่น

ด้วยไฟฟ้าชนิดของหน้าที่	 การเบรกด้วยไฟฟ้า	ความสัมพันธ์ของพลังงาน

ในระหว่างการเริ่มเดินและการเบรก	 การค�านวณ	 การเคลื่อนที่ของ

เครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยใช้วิธีการวิเคราะห์และทางกราฟ	การค�านวณพิกัด

ของมอเตอร์	 เครื่องจักรกลลากจูงท่ีส�าคัญ	 วงจรไฟฟ้าและการควบคุม

เครื่องจักรกลลากจูง	การค�านวณแบบง่าย	การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

ของมอเตอร์ไฟฟ้า

	 Development	of	electric	drives,	moments	of	electric	

drives,	types	of	duties,	electric	braking,	energy	relations	during	

starting	and	braking,	calculations	of	motions	of	electric	machines	

using	analytical	and	graphical	methods,	calculations	of	motor	

ratings,	 important	 traction	machines,	 electric	 circuits	 and	 

control	 of	 traction	machines,	 simple	 calculations,	 industrial	 

applications	of	electric	motors
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0307 485 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 3(3-0-6)

 Software Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 0300 110 Computer Programming

	 ศึกษาสาระส�าคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 วิธีการพัฒนา

ความต้องการ	 และข้อก�าหนดของซอฟต์แวร์	 วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์

แบบดั้งเดิม	 และแบบเชิงวัตถุ	 การตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับ 

ความต้องการ	 และเทียบกับข ้อก�าหนด	 การยืนยันความถูกต้อง 

ของซอฟต์แวร์	 การทดสอบซอฟต์แวร์	 ซอฟต์แวร์เมตริกซ์	 การรับรอง

คุณภาพ	การบริหารโครงงานและโครงสร้างทีม	ตลอดจนการบ�ารุงรักษา

ซอฟต์แวร์	และเครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์	

	 A	 study	of	 software	 engineering	principle	 include	

requirement	and	specifications	of	 software,	conventional	and	

object-oriented	 software	 designing,	 verification	 of	 software	

against	 requirements	 and	 specifications,	 verification	 and	 

validation,	testing	methods,	software	metrics,	quality	assurance,	

project	management	and	team	structure,	software	maintenance,	

and	Computer-Aided	Software	Engineering	(CASE)	tools

0307 487 เทคนิคการอินเตอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6)

 Microprocessor Interfacing Techniques

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 380 ไมโครโปรเซสเซอร์

 Prerequisite : 0307 380 Microprocessor 

	 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น	

โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์	 การจัดการ

หน่วยความจ�า	การเชือ่มต่อ	การขดัจังหวะ	การเชือ่มต่ออนิพตุและเอาต์พตุ	

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูง	การประยุกต์

ใช้งาน	ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอปุกรณ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	

	 Introduction	to	microprocessor	and	microcontroller,	

structure	 of	microprocessor	 and	microcontroller,	 memory	 

management,	 interface,	 interrupt,	 input-output	 interface, 

assembly	 and	high	 level	 programming	 language,	 application	

microprocessor	and	microcontroller	 in	controlling	of	electrical	

and	electronic	device

0307 488 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6)

 Image Processing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 360 สัญญาณและระบบ

 Prerequisite : 0307 360 Signals and Systems 

	 ระบบการประมวลผลภาพ	 การเห็นภาพและแบบจ�าลอง 

ทางคณิตศาสตร์ของภาพ	การสุ่มและการให้ค่าเชิงตัวเลข	 การประมวล

สัญญาณและการแปลงฟูเรียร์ใน	 2	 มิติ	 การเข้ารหัสภาพ	 การท�าให้ 

ภาพดีขึ้น	การสร้างภาพจากภาพที่ไม่สมบูรณ์และการแยกภาพเป็นส่วนๆ	

	 Digital	 image.	 Visual	 perception.	 Image	model	 

sampling	 and	 quantization.	 Image	 transformation.	 Fast	 

transformation	 in	 one	 dimension	 and	 two	 dimensions.	 

Convolution	 and	correlation	 image	enhancement.	Histogram	

equalization.	 Smoothing.	 Homomorphic	 image	 model.	 

Pseudo-color	image	processing.	Case	study

0307 490 วิธีการเมตาฮิวริสติก 3(3-0-6)

 Metaheuristic

	 วิธีการเมตาฮิวริสติกเบื้องต้น	 วิธีฝูงมด	 วิธีฝูงผึ้ง	 วิธีการ 

วางระเบิด	วิธีการกลุ่มอนุภาค	ขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรม	วิธีการค้นหา

แบบต้องห้าม	วิธีการเลียนแบบการอบอ่อน	การประยุกต์ใช้งาน	

	 Priciple	of	metaheuristic,	ant	colony,	bee	colony,	bomb	

search,	 particle	 swarm,	 genetic	 algorithm,	 tabu	 search,	 

simulated	annesling,	applications

0307 492 การศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Special Study in Electrical Engineering

	 ศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าภายใต้การดูแล 

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 Study	in	the	special	problem	of	electrical	engineering,	

underthe	supervision	of	a	instructor

0307 497 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

 Selected Topics in Computer Engineering

	 ศกึษาเรือ่งคดัสรรทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ภายใต้การดแูล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา		 	

	 Study	in	the	interested	topic	of	computer	engineering,	

under	the	supervision	of	a	instructor
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 3.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

 ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน  6 หน่วยกิต

0307 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(240 ชม.)

 Electrical Engineering Training

	 ก�าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมไม่น้อยกว่า	

240	ชั่วโมง	หรือ	30	วันท�าการ

	 This	 course	 is	 required	 of	 students	 who	 need	 

additional	 training	 in	 engineering	practice	 of240	hoursor	 30	

working	days

0307 400 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-0)

 Electrical Engineering Project 1 

	 ท�าการศกึษาและพฒันาเฉพาะในสายงานวศิวกรรมไฟฟ้า	นสิติ

ต้องเสนอรายงานและข้อสรุปงานที่ท�าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

	 Literature	surveys	related	to	the	chosen	project	with	

the	approval	of	supervisors,	project	planning,	report	writing	and	

oral	presentation

0307 401 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-0)

 Electrical Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 400 โครงงานทางวิศวกรรม

ไฟฟ้า 1 

 Prerequisite : 0307 400 Electrical Engineering 

Project 1

	 ท�าการศกึษาและพฒันางานเฉพาะในสายงานวศิวกรรมไฟฟ้า	

ที่ต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 1	นิสิตต้องเสนอรายงานและข้อ

สรุปของงานที่ท�าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

	 Project	work	in	0307	400	continuation,	complete,	the	

design,	construction	and	 testing	 ,	 full	 report	writing	and	oral	

presentation

 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน  9 หน่วยกิต

0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา1 3(1-4-4)

 Cooperative Education Preparation  

	 หลักการ	แนวคิด	และกระบวนการของสหกิจศึกษา	ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน	ความรู้

พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การสื่อสารและ	 มนุษยสัมพันธ	์ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	

เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

	 Principles;	 concepts	 and	processes	 of	 cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;	basic	knowledge	and	

techniques	in	job	application;	basic	knowledge	and	techniques	

in	working;	communication	and	human	 relations;	personality	

development;	 quality	management	 system	 in	workplaces;	 

presentation	techniques;	report	writing

หมายเหตุ 1	รายวิชาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

0300 391 สหกิจศึกษา2 6(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดย 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิต 

ให ้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่ เกี่ยวข ้องกับการท�างานใน	 

สถานประกอบการ	 การพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ 

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน

ตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	 

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking;	observation;	decision	making;	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

หมายเหตุ 2 รายวิชาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก�าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 นิสิตสามารถเลือกเรียน	 และสอบผ่านวิชาที่ เป ิดสอน 

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติ	 และโปรแกรม 

สหกิจศึกษา	 ที่ต้องการเรียนให้ครบตามข้อก�าหนดของสภาวิศวกร	 

ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า	เท่านั้น
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Environmental	Engineering	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Engineering		(Environmental	Engineering)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Eng.	(Environmental	Engineering)

หลักสูตร   
	 1.		 จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร	144	หน่วยกิต	

	 2.		 โครงสร้างหลกัสตูร	หลกัสตูรปรบัปรงุ	พ.ศ.	2560	นี	้ได้แบ่งโปรแกรมการศกึษาเพือ่ให้นสิติสามารถเลือกเรยีนได้	2	โปรแกรม	

คือ	โปรแกรมปกติ	และโปรแกรมสหกิจศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร 
                        จ�านวนหน่วยกิต

    หมวดวิชาและกลุ่มวิชา  โปรแกรมปกติ  โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1.  หมวดศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  108 หน่วยกิต 108 หน่วยกิต

		 	 2.1		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน		 ไม่น้อยกว่า	 46	 หน่วยกิต	 46	 หน่วยกิต

		 	 	 2.1.1		 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์		 21 หน่วยกิต		 21 หน่วยกิต

		 	 	 2.1.2		 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม		 	 25 หน่วยกิต	 25 หน่วยกิต

	 	 2.2		 วิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า		 62 หน่วยกิต		 62 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม		 	 50 หน่วยกิต	 50 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.2		 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม		 	 6 หน่วยกิต	 3 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.3		 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ		 6 หน่วยกิต	 9 หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

     รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  144 หน่วยกิต  144 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ

โปรแกรมสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต	นิสิตระบบ

พิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	ไม่เกิน	30	หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและ

โปรแกรมสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 108	หน่วยกิต	นิสิตระบบ

พิเศษ	 (เทียบเข้า)	 สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้รวมทั้งสิ้น	

ไม่เกิน	3	หน่วยกิต

  2.1)  วิชาเฉพาะพื้นฐาน  

   2.1.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

     โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา  

	 	 	 	 ก�าหนดให้เรียน		 21	หน่วยกิต

	 0300	130	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	1	

	 0300	131	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	2

	 0300	230	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	3

	 0204	101		 ฟิสิกส์	1		 3(3-0-6)		

	 	 Physics	1	

	 0204	102		 ฟิสิกส์	2		 3(3-0-6)		

	 	 Physics	2	

	 0204	191		 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)		

	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192		 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)	

	 		 Physics	Laboratory	2

	 0202	100	 เคมีทั่วไป			 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป		 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

   2.1.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

	 	 	 	 โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	

	 	 ก�าหนดให้เรียน			 25	หน่วยกิต

	 0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	 	1(0-3-0)

	 	 Engineering	Workshop	Practicum

	 0300	101	 วัสดุวิศวกรรม		 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Materials	

	 0300	110	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Programming	

	 0300	120	 การเขียนแบบกราฟฟิก		 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Drawing

	 0300	140	 สถิตยศาสตร์		 3(3-0-6)	

	 	 Statics	

	 0301	220	 อุทกวิทยา		 3(3-0-6)

	 	 Hydrology

	 0301	320	 ชลศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 Hydraulics

	 0305	201	 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	for	Environmental	Engineering

	 0305	205	 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Engineering	Unit	Operations

  2.2) วิชาเฉพาะด้าน

   2.2.1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

    โปรแกรมปกติ	และโปรแกรมสหกิจศึกษา	

	 	 	 	 ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	

     ก�าหนดให้เรียน	50	หน่วยกิต

	 0301	230	 การส�ารวจ	 3(3-0-6)

	 	 Surveying

	 0301	231	 ปฏิบัติการส�ารวจ	 1(0-3-0)

	 	 Surveying	Laboratory

	 0301	321	 ปฏิบัติการชลศาสตร์	 1(0-3-0)

	 	 Hydraulics	Laboratory

	 0305	202	 ปฏิบัติการชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1 1(0-3-0)

	 	 Biology	Laboratory	for	Environmental	Engineering

	 0305	203	 เคมีของน�้าและน�้าเสียส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1 3(3-0-6)

	 	 Chemistry	of	Water	and	Wastewater	

	 	 for	Environmental	Engineering

	 0305	204	 ปฏิบัติการเคมีของน�้าและน�้าเสีย	 1(0-3-0)	

	 	 ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1

	 	 Chemistry	of	Water	and	Wastewater

		 	 Laboratory	for	Environmental	Engineering	

	 0305	230	 วิศวกรรมขยะมูลฝอย2 3(3-0-6)

	 	 Solid	Waste	Engineering

	 0305	240	 ธรณีวิทยาและน�้าใต้ดินส�าหรับวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อม2

	 	 Geology	and	Groundwater

		 	 for	Environmental	Engineering

	 0305	305	 หน่วยกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Engineering	Unit	Processes

	 0305	310	 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ1	 3(2-3-4)

	 	 Water	Supply	Engineering	and	Design

	 0305	315	 สุขาภิบาลอาคาร1	 3(3-0-6)

	 	 Building	Sanitation
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	 0305	320	 ชลศาสตร์ระบบระบายน�้าเสียและน�้าฝน1	 3(2-3-4)

	 	 Hydralics	of	Wastewater	and	Rainstorm	

	 	 Drainage	System

	 0305	330	 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย2 3(3-0-6)

	 	 Hazardous	Waste	Management	and	Technology

	 0305	350	 การควบคุมมลพิษทางอากาศ3	 3(3-0-6)

	 	 Air	Pollution	Control

	 0305	370	 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม4	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Impact	Assessment

	 0305	371	 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม4	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Safety	Management

	 0305	372	 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม4	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Ecology

	 0305	420	 วิศวกรรมน�้าเสียและการออกแบบ1	 3(2-3-4)

	 	 Wastewater	Engineering	and	Design

	 0305	470	 เทคโนโลยีการน�าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์2 3(3-0-6)

	 	 Waste	Utilization	Technology

	 0305	497	 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 1(0-3-0)

	 	 Environmental	Engineering	Seminar

  

   2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

     ส�าหรับโปรแกรมปกติ 	 ให้เลือกเรียน	ไม่น้อยกว่า 

6	หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียน	 

ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	

	 0305	416	 น�้าใช้และการบ�าบัดน�้าเสียในอุตสาหกรรม	1	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Water	Supply	and	Wastewater	Treatment

	 0305	426	 วิศวกรรมการระบายน�้าเสียและน�้าฝน	1	 3(3-0-6)

	 	 	Wastewater	and	Rainstorm	Drainage	Engineering

	 0305	427	 สุขาภิบาลของล�าน�้า1	 3(3-0-6)

	 	 Stream	Sanitation

	 0305	436	 การแก้ไขฟื้นฟูน�้าใต้ดินและดินที่	 3(3-0-6)

	 	 ปนเปื้อนมลพิษ2

	 	 Remediation	of	Contaminated

		 	 Groundwater	and	Soil

	 0305	456	 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร3	 3(3-0-6)

	 	 Indoor	Air	Quality	Management

	 0305	476	 เทคโนโลยีสะอาดส�าหรับอุตสาหกรรม4	 3(3-0-6)

	 	 Clean	Technology	for	Industry

	 0305	496	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Special	Topics	in	Environmental	Engineering

หมายเหตุ		 1.	 กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการประปาและน�้าเสีย

	 	 2.		กลุม่ความรูด้้านวศิวกรรมขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย

	 	 3.	 กลุ่มความรู้ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ	มลพิษทาง

เสียง	และการสั่นสะเทือน

	 	 4.		กลุ่มความรู้ด้านระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม

   2.2.3)  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต	

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	

9	หน่วยกิต

    ระบบปกติโปรแกรมปกติ 

	0305	399*		 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม		 3(240	ชั่วโมง)*

	 	 Environmental	Engineering	Training	 	

 

หมายเหตุ	 *		นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนได้	

	 	 	 นิสิตระบบปกติต ้องฝ ึกงานอย ่างน ้อย	 240	 ชั่วโมง	

ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

    

	 0305	498		 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	1		 1(0-3-0)

	 	 Environmental	Engineering	Project	1

	 0305	499	 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	2		 2(0-6-0)

	 	 Environmental	Engineering	Project	2

	 0300	390		 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(1-4-4)

	 	 Cooperative	Education	Preparation

หมายเหตุ ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

	 0300	391		 สหกิจศึกษา	 6(0-40-0)	

	 	 Cooperative	Education

หมายเหตุ	ผลการเรียนเป็นเกรด

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นสิติสามารถเลอืกเรยีนและสอบผ่านวชิา	ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	
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แผนการศึกษา

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  1) ระบบปกติ นิสิตสามารถเลือกโปรแกรมปกติหรือโปรแกรมสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1	

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*	

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*	

Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป**

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป**

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป**

General	Education	Elective

2

รวม 18-21 หน่วยกิต

หมายเหตุ  *	ให้เลือกลงทะเบียนอย่างน้อย	1	รายวิชา	ในภาคต้นหรือภาคปลาย	

		 **	นิสิตต้องยึดเวลาเรียนของวิชาเฉพาะเป็นหลักโดยไม่ให้เวลาเรียนของวิชาศึกษาทั่วไปตรงกับวิชาเฉพาะ	 ตามแผนการศึกษา

ของภาคการศึกษานั้นๆ
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ปีที่ 1 ภาคปลาย (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน	

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0204	102 ฟิสิกส์	2			

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*	

Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป**

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป**

General	Education	Elective

2

รวม 19-22 หน่วยกิต

หมายเหตุ		 *	ให้เลือกลงทะเบียนอย่างน้อย	1	รายวิชา	ในภาคต้นหรือภาคปลาย	

		 **	นิสิตต้องยึดเวลาเรียนของวิชาเฉพาะเป็นหลักโดยไม่ให้เวลาเรียนของวิชาศึกษาทั่วไปตรงกับวิชาเฉพาะ	 ตามแผนการศึกษา

ของภาคการศึกษานั้นๆ
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ปีที่ 2 ภาคต้น (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0301	220 อุทกวิทยา	

Hydrology

3(3-3-6)

0305	203 เคมีของน�้าและน�้าเสียส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Chemistry	of	Water	and	Wastewater	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	204 ปฏิบัติการเคมีของน�้าและน�้าเสียส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Chemistry	of	Water	and	Wastewater	Laboratory	for	Environmental	Engineering	

1(0-3-0)

0305	240 ธรณีวิทยาและน�้าใต้ดินส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Geology	and	Groundwater	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*

General	Education	Elective

2

รวม 21 หน่วยกิต

หมายเหตุ  *	นสิติต้องยดึเวลาเรยีนของวชิาเฉพาะเป็นหลกัโดยไม่ให้เวลาเรยีนของวชิาศกึษาทัว่ไปตรงกบัวชิาเฉพาะตามแผนการศกึษาของ

ภาคการศึกษานั้นๆ

ปีที่ 2 ภาคปลาย (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก	

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0301	320 ชลศาสตร์	

Hydraulics	

3(3-0-6)

0301	321 ปฎิบัติการชลศาสตร์	

Hydraulics	Laboratory

1(0-3-0)

0305	201 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Biology	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	202 ปฏิบัติการชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Biology	Laboratory	for	Environmental	Engineering	

1(0-3-0)

0305	205	 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Environmental	Engineering	Unit	Operations

3(3-0-6)

0305	230 วิศวกรรมขยะมูลฝอย

Solid	Waste	Engineering

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*

General	Education	Elective

2

รวม 19 หน่วยกิต

หมายเหตุ		*	นสิติต้องยดึเวลาเรยีนของวชิาเฉพาะเป็นหลกัโดยไม่ให้เวลาเรยีนของวชิาศกึษาทัว่ไปตรงกบัวชิาเฉพาะ	ตามแผนการศกึษาของ

ภาคการศึกษานั้นๆ
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ปีที่ 3 ภาคต้น (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	305 หน่วยกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Environmental	Engineering	Unit	Processes

3(3-0-6)

0305	315 สุขาภิบาลอาคาร

Building	Sanitation

3(3-0-6)

0305	330 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย

Hazardous	Waste	Management	and	Technology

3(3-0-6)

0305	370 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

Environmental	Impact	Assessment

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*

General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*

General	Education	Elective

2

รวม 18 หน่วยกิต

หมายเหตุ 	*	นิสิตต้องยึดเวลาเรียนของวิชาเฉพาะเป็นหลักโดยไม่ให้เวลาเรียนของวิชาศึกษาทั่วไปตรงกับวิชาเฉพาะตามแผนการศึกษาของ

ภาคการศึกษานั้นๆ

 

ปีที่ 3 ภาคปลาย (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	230 การส�ารวจ

Surveying

3(3-0-6)

0301	231 ปฏิบัติการส�ารวจ

Surveying	Laboratory

1(0-3-0)

0305	310 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ

Water	Supply	Engineering	and	Design

3(2-3-4)

0305	320 ชลศาสตร์ระบบระบายน�้าเสียและน�้าฝน

Hydralics	of	Wastewater	and	Rainstorm	Drainage	system

3(2-3-4)

0305	350	 การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Air	Pollution	Control

3(3-0-6)

0305	371 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

Industrial	Safety	Management

3(3-0-6)

0305	372 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

Industrial	Ecology

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป**

General	Education	Elective

2

รวม 21 หน่วยกิต

หมายเหตุ *	นิสิตต้องยึดเวลาเรียนของวิชาเฉพาะเป็นหลักโดยไม่ให้เวลาเรียนของวิชาศึกษาทั่วไปตรงกับวิชาเฉพาะตามแผนการศึกษาของ

ภาคการศึกษานั้นๆ
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

ส�าหรับนิสิตที่เลือกฝึกงาน (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	

Environment	Engineering	Training

3(240	ชั่วโมง)*

รวม 3 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

ส�าหรับนิสิตสหกิจศึกษา (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	

Cooperative	Education	Preparation	

3(1-4-4)*

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	420 วิศวกรรมน�้าเสียและการออกแบบ

Wastewater	Engineering	and	Design

3(2-3-4)

0305	470	 เทคโนโลยีการน�าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

Waste	Utilization	Technology

3(3-0-6)

0305	497 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Environmental	Engineering	Seminar

1(0-3-0)

0305	498	 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	1	

Environmental	Engineering	Project	1

1(0-3-0)*

0305	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6)

รวม 10 - 11 หน่วยกิต

หมายเหตุ *	ลงทะเบียนเฉพาะนิสิตที่เลือกวิชาฝึกงาน

	 หน่วยกิตรวม	11	หน่วยกิตส�าหรับนิสิตที่เลือกวิชาฝึกงาน

	 หน่วยกิตรวม	10	หน่วยกิตส�าหรับนิสิตที่เลือกสหกิจศึกษา
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ปีที่ 4 ภาคปลายส�าหรับนิสิตที่เลือกวิชาฝึกงาน (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	499 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	2

Environmental	Engineering	Project	2

2(0-6-0)	

0305	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวม 11 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลายส�าหรับนิสิตที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา (ระบบปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	391 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

6(0-40-0)*

รวม 6

 2) ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1	

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก	

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0305	203 เคมีของน�้าและน�้าเสียส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Chemistry	of	Water	and	Wastewater	for	

Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	204 ปฏิบัติการเคมีของน�้าและน�้าเสียส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Chemistry	of	Water	and	Wastewater	Laboratory	for	Environmental	Engineering	

1(0-3-0)

รวม 22 หน่วยกิต

หมายเหตุ		 *	ให้เลือกลงทะเบียนอย่างน้อย	1	รายวิชา	ในภาคต้นหรือภาคปลาย	
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ปีที่ 1 ภาคปลาย ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0204	102 ฟิสิกส์	2			

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

0305	201 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Biology	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	202 ปฏิบัติการชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Biology	Laboratory	for	Environmental	Engineering	

1(0-3-0)

0305	205	 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Environmental	Engineering	Unit	Operations

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวม 22 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0301	220 อุทกวิทยา	

Hydrology

3(3-3-6)

0301	320 ชลศาสตร์	

Hydraulics	

3(3-0-6)

0301	321 ปฎิบัติการชลศาสตร์	

Hydraulics	Laboratory

1(0-3-0)

0305	240 ธรณีวิทยาและน�้าใต้ดินส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Geology	and	Groundwater	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	305 หน่วยกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Environmental	Engineering	Unit	Processes

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวม 22 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคปลาย ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Communtity	

2(1-3-2)

0301	230 การส�ารวจ

Surveying

3(3-0-6)

0301	231 ปฏิบัติการส�ารวจ

Surveying	Laboratory

1(0-3-0)

0305	230 วิศวกรรมขยะมูลฝอย

Solid	Waste	Engineering

3(3-0-6)

0305	310 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ

Water	Supply	Engineering	and	Design

3(2-3-4)

0305	320 ชลศาสตร์ระบบระบายน�้าเสียและน�้าฝน

Hydralics	of	Wastewater	and	Rainstorm	Drainage	system

3(2-3-4)

0305	350 การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Air	Pollution	Control

3(3-0-6)

0305	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคต้น ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	315 สุขาภิบาลอาคาร

Building	Sanitation

3(3-0-6)

0305	330 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย

Hazardous	Waste	Management	and	Technology

3(3-0-6)

0305	370 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

Environmental	Impact	Assessment

3(3-0-6)

0305	420 วิศวกรรมน�้าเสียและการออกแบบ

Wastewater	Engineering	and	Design

3(2-3-4)

0305	470	 เทคโนโลยีการน�าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

Waste	Utilization	Technology

3(3-0-6)

0305	497 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Environmental	Engineering	Seminar

1(0-3-0)

0305	498	 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	1	

Environmental	Engineering	Project	1

1(0-3-0)*

รวม 17 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคปลาย ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	371 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

Industrial	Safety	Management

3(3-0-6)

0305	372 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

Industrial	Ecology

3(3-0-6)

0305	499 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	2

Environmental	Engineering	Project	2

2(0-6-0)	

0305	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6)

รวม 11 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  108  หน่วยกิต

  2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน

   2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา 21  หน่วยกิต

0202 100 เคมีทั่วไป  3(3-0-6)

 General Chemistry

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลาย	 เคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bonding:	

gas,	 solid,	 liquid	 and	 solution,	 chemical	 thermodynamics,	

electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chemical	and	

ionic	 equilibria,	 periodic	 table	 and	 representative	 elements,	

transition	metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry.

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite   : 0202 100 General Chemistry or  

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป	 (General	 

Chemistry	Laboratory)

	 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	 in	

General	Chemistry.

0204 101  ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปริมาณทางฟิสกิส์	การเคล่ือนทีเ่ชงิเส้นกฎของนิวตนั	การเคลือ่นทีแ่บบวถิี

โค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	การเคลื่อนที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204 102  ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถิต	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็เหนีย่ว

น�า	ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	กระแสไฟฟ้า	วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	

บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของนิวเคลียส	 กัมมันตรังสีและ

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	electromagnetic	waves,	wave	

property	of	light	and	optical	instruments,	introduction	to	modern	

physics,	properties	of	nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	

Physics	1

0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	

Physics	2

0300 130  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 1

	 ฟังก์ชัน	 ลิมิต	 ความต่อเนื่อง	 และการประยุกต์ใช้	 อุปนัย

เชิงคณิตศาสตร์	 แนะน�าอนุพันธ์	 การหาอนุพันธ์	 การประยุกต์ใช้อนุพันธ	์ 

ปริพันธ์จ�ากัดเขต	

	 	Function,	Limit,	Continuity	and	 their	applications,	

Mathematical	induction,	Introduction	to	derivative,	Differentiation, 

Applications	of	derivative,	Definite	integrals.
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0300 131  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

   Mathematics 1

	 การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์	 การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จ�ากัด

เขต	 รูปแบบของการปริพันธ์	 ที่หาค่าไม่ได้	 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	 การหา 

ปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	 อันดับและอนุกรมของจ�านวน	 การกระจาย 

อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน	 แนะน�าสมการเชิงอนุพันธ์และ 

การประยุกต์ใช้

	 Antiderivative	 integration,	Application	 of	 definite	

integral,	 Indeterminate	 forms,	 Improper	 integrals,	Numerical	

integration,	 Sequences	 and	 series	 of	 numbers,	Taylor	 series	

expansions	of	elementary	functions,	Introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

0300 230  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

   Mathematics 1

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้	 พีชคณิตของ 

เวกเตอร์ในสามมิต	ิพกิดัเชงิขัว้	แคลคูลัสของฟังก์ชนัจ�านวนจริงสองตัวแปร	

การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ�านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์

จ�านวนจริงหลายตัวแปร	 แนะน�าปริพันธ์เส้น	 เส้น	 ระนาบ	 และพื้นผิว 

ในปริภูมิสามมิติ	แคลคูลัสของฟังก์ชันจ�านวนจริงในปริภูมิสามมิติ

	 Functions	of	several	variables	and	theirs	applications,	

Vector	algebra	in	three	dimensions,	Polar	coordinates,	Calculus	

of	real	-	valued	functions	of	two	variables,	Differentiation	and	

integration	 of	 real	 -	 valued	 and	 vector	 -	 valued	 functions	 of	

multiple	real	variables,	Introduction	to	line	integrals,	Lines,	planes	

and	surfaces	in	three-dimensional	space,	Calculus	of	real-valued	

functions	in	three-dimensional	space.

   2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

    นิสิตระบบปกติ	 (โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ

ศึกษา)	และนิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	ก�าหนดให้เรียน	25	หน่วยกิต	

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 

 Engineering Workshop Practicum 

		 หลักการเบ้ืองต้นและปฏิบัติการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ	 

ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	 การท�างาน	 

กลึง	 เชื่อม	 งานประกอบ	 งานไม้	 งานปรับแต่งและปฏิบัติงานที่ก�าหนดให้	

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

	 Introduction	 to	 tool	 operations	 and	 safety,	work	

practice	in	machining,	welding,	assembly,	wood	working	and	

modified	working	to	enhance	better	skills

0300 101 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)

  Engineering Materials 

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	โครงสร้าง	คุณสมบัติต่าง	ๆ	

การกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มหลักทางวัสดุวิศวกรรม	

เช่น	โลหะ	พอลเิมอร์	เซรามกิส์	คอมโพสติ	สมบัติเชิงกลและการย่อยสลาย

ของวัสดุ	 	 	

	 Study	of	relationship	between	structures,	properties,	

production	 processes	 and	 applications	 of	main	 groups	 of	 

engineering	materials	 i.e.	metals,	 polymers,	 ceramics	 and	 

composites;	mechanical	properties	and	materials	degradation.

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming

 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์	 

การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์	ภาษาในการเขียนโปรแกรม

ในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติติการเขียนโปรแกรม

	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	 

Hardware	and	software	interaction;	Current	programming	lan-

guage;	Programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing 

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพฉาย

และการเขียนรูปทรง	 การให้ขนาดและการให้ค่าเผ่ือ	 การเขียนภาพตัด	 

การเขียนภาพช่วย	 การเขียนภาพคลี่	 การเขียนภาพร่าง	 การเขียนแบบ 

การประกอบและรายละเอยีดช้ินงาน	การเขียนพ้ืนฐานโดยใช้คอมพวิเตอร์

	 Lettering;	 orthographic	 projection;	 orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing;	

sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	sketches,	

detail	and	assembly	drawings;	basic	computer-aided	drawing.
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0300 140 สถิตยศาสตร์  3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

 Prerequisite  : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	 สภาวะสมดุล	 ความเสียดทาน	พื้นฐาน 

ในการคิดงานเสมือนและความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น	 	

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	 

principle	of	virtual	work,	and	stability,	Introduction	to	dynamics

0301 220 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Hydrology  

	 วัฏจักรของน�้า	 การหมุนเวียนของอากาศ	การวัดข้อมูล	 ลม	 

ภูมิอากาศ	การเกิดฝนตก	การซึม	 การไหลตามผิวดิน	น�้าท่า	 การระเหย 

และการคายน�้า	การวัดน�้าฝนและน�้าล�าธาร	การวิเคราะห์	ชลภาพ	ชลภาพ

หนึ่งหน่วย	การประมาณปริมาณฝนเพื่อใช้ในการออกแบบ	การคาดคะเน

ค่าน�้าหลาก	การค�านวณน�้าหลาก	น�้าใต้ดิน	สถิติกับอุทกวิทยา	อ่างเก็บน�้า		

	 Hydrologic	cycles,	atmospheric	circulation	and	data	

collections	 precipitation,	 infiltration,	 overland	 flow,	 runoff,	 

evapo-transpiration,	 rain	 and	 stream	 gauging,	 hydrograph	

analysis,	 unit	 hydrograph,	 synthesis	 of	 design	 storms,	 flood	

estimation,	 flood	 routing,	 soil	 and	 ground	water	 hydrology,	 

probability	concepts	in	design,	reservoir

0301 320 ชลศาสตร์  3(3-0-6) 

  Hydraulics 

		 คณุสมบตัขิองของไหล	สถติยศาสตร์ของของไหล	การเคลือ่นที่

ของของไหล	 สมการพลังงานในการไหลแบบราบเรียบ	 โมเมนตัมและ 

แรงพลวัตของการไหล	 การวิเคราะห์แบบจ�าลองและมิติ	 การไหลในท่อ 

แบบไม่มคีวามดนั	การไหลในรางเปิด	การวดัอตัราการไหล	ปัญหาการไหล

แบบไม่ราบเรียบ

	 Properties	 of	 fluids,	 fluid	 static,	 dynamic	 and	 

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

0305 201 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Biology for Environmental Engineering

	 เซลล์และโครงสร้างของเซลล์	 หลักการของแบคทีเรียวิทยา	 

วิธีการเก็บและตรวจสอบทางแบคทีเรียของน�้าและน�้าเสีย	 การท�างาน 

ของเอนไซม์ที่เก่ียวข้องกับการท�าเสถียรของสารอินทรีย์	 การย่อยสลาย 

ทางชวีภาพของสารอนิทรย์ี	แนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกับพลงังาน	ห่วงโซ่อาหาร	

ผลผลิตและปัจจัยจ�ากัด	การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในสภาพแวดล้อม 

การบ�าบัดน�้าเสีย	 จลนพลศาสตร์และบทบาทของจุลินทรีย์ในการบ�าบัด 

น�้าเสีย	แนวคิดพื้นฐานของนิเวศวิทยา

	 Cell	 and	 its	 structure,	 principles	 of	 bacteriology,	

methods	of	collection	and	bacteriological	examination	of	water	

and	wastewater,	actions	of	enzymes	as	related	to	stabilization	

of	 organic	matter,	 biodegradation	 of	 organic	 compounds, 

fundamental	concepts	relate	to	energy,	food	chain,	productivity	

and	limiting	factors,	biota	dynamics	in	wastewater	treatment	

environments,	 kinetics	 and	 role	 of	 microorganisms	 in	 

wastewater	treatment,	basic	concept	of	ecology.

0305 205 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Environmental Engineering Unit Operations

 เงื่อนไขของรายวิชา  : 0305 203 เคมีของน�้าและน�้าเสีย

ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 Prerequisite : 0305 203 Chemistry of Water 

and Wastewater for 

Environmental Engineering

	 หลักมูลฐานของหน่วยปฏิบัติการเชิงกายภาพในการบ�าบัด 

น�้าและน�้าเสีย	 หลักมูลฐาน	ทางจลน์และสมดุลมวล	การผสม	การสร้าง

ตะกอนและการรวมตะกอน	 การตกตะกอน	 การลอยตัว	 การกรอง	 

การเติมอากาศและการถ่ายเทมวล	การดูดซับและการดูดติดผิว	

	 Fundamental	 of	 physical	 unit	 operations	 in	water	 

and	wastewater	treatment;	fundamentals	of	kinetics	and	mass	 

balance;	mixing;	coagulation	and	flocculation;	sedimentation;	

floatation;	 filtration;	 aeration	 and	mass	 transfer	 operation;	 

absorption	and	adsorption

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน

   2.2.1 กลุ ่ม วิชาบังคับทางวิศวกรรม 	 นิสิตระบบปกติ	

(โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา)	 และนิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบ

เข้า)	ก�าหนดให้เรียน	50	หน่วยกิต

0301 230 การส�ารวจ  3(3-0-6) 

 Surveying 

	 บทน�าเกีย่วกบัการส�ารวจ	ทฤษฎกีารวัดและความคลาดเคลือ่น	

การรงัวดัระยะทาง	การท�าระดบั	การรงัวดัมมุและการใช้งานกล้องรงัวดัมมุ	

การท�าโครงข่ายสามเหล่ียม	การหาอะชิมุทและ	แบริ่ง	 การวงรอบ	 ระบบ

พิกัดของวงรอบและการปรับแก้	การค�านวณหาพื้นที่	การเก็บรายละเอียด

เพื่อการท�าแผนที่ภูมิประเทศ	การเขียนแผนที่	หลักการจีพีเอสเบื้องต้น

	 Introduction	 to	 surveying	work;	 basic	 field	works,	

leveling;	principles	and	applications	of	theodolites;	distance	and	

direction	measurements;	errors	in	surveying,	acceptable	error,	
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data	correction,	triangulation;	precise	determination	of	azimuth;	

precise	 traverse	 plane	 coordinate	 system,	 precise	 leveling;	

topographic	survey;	map	plotting;	introduction	to	GPS	

0301 231 ปฏิบัติการส�ารวจ 1(0-3-0)

 Surveying Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาร่วม 0301 230 การส�ารวจ

 Prerequisite : Co-requisite 0301 230 Surveying

	 การวัดระยะทางด้วยการนับก้าว	 การเก็บรายละเอียดด้วย 

การใช้เทป	 การท�าระดับแบบต่อเนื่อง	 การหาระดับตามแนวเส้นและ 

แนวตดัขวาง	การตรวจสอบแนวเลง็ของกล้องระดบั	การหาเส้นชัน้ความสงู	

การท�าวงรอบด้วยเข็มทศิ	การรังวดัมุมราบและรังวดัมุมด่ิงด้วยกล้องวดัมมุ	

การท�าวงรอบปิดด้วยกล้องวัดมุม	 การค�านวณระยะทางโดยใช้เทคนิค 

สเตเดีย	การวางโค้งแนวราบ	การหาต�าแหน่งโดยระบบจีพีเอส

	 Hand-on	 practice	 of	 basic	 surveying	 operations:	 

pacing,	 taping	measurement,	differential	 leveling,	profile	 and	

cross-sectioning,	 contouring,	 two-peg	 test,	 vertical	 and	 

horizontal	angle	measurements,	traversing,	compass	traversing,	

stadia	measurement,	horizontal	curves	layout,	and	experience	

with	GPS

0301 321 ปฏิบัติการชลศาสตร์  1(0-3-0)  

 Hydraulics Laboratory 

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาร่วม 0301 320 ชลศาสตร์ 

 Prerequisite : Co-requisite 0301 320 Hydraulics 

	 การทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลภายใต้เงื่อนไข

ต่างๆ	 เชิงสถิตและพลวัตของการไหลในท่อและการไหลในทางน�้าเปิด	 

การทดลองประกอบด้วย	เรือ่ง	Centre	of	pressure,	Matacentre	Impact	

of	jet,	Venturi	metre,	Discharge	through	orifice,	Discharge	over	

weir,	Friction	flow	through	pipe,	Reynolds	experiment	การเกิด

ค้อนน�า้	สมัประสทิธิแ์รงต้านการเคลือ่นทีข่องวตัถ	ุการระบายน�า้จากประตู

และการเกิดไฮดรอลิคจ๊ัมพ์	คุณลักษณะของเพลตันเทอร์ไบน์	 และความ

เสียดทานในข้องอและข้อต่อของท่อ

	 Experiments	 for	 studying	 behavior	 of	 fluid	 under	

various	static	and	dynamic	conditions	of	flow	in	pipe	and	flow	

in	open	channel	including	centre	of	pressure,	matacentre	impact	

of	jet,	venturi	metre,	discharge	through	orifice,	discharge	over	

weir,	 friction	 flow	 through	pipe,	Reynolds	 experiment,	water	

hammer,	paritcle	drag	coefficient,	hydraulic	jump,	Pelton	turbine	

and	bends	and	fitting	friction

0305 202 ปฏิบัติการชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)

 Biology Laboratory for Environmental Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาร่วม 0305 201 ชีววิทยา

ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 Prerequisite : Co-requisite 0305 201 Biology 

for Environmental Engineering

	 ปฏบิตักิารทีเ่กีย่วข้องกบัเนือ้หาในรายวชิา	0305	201	ชวีวทิยา

ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 Laboratory	 to	 accompany	 the	 content	 in	 0305	 201	

Biology	for	Environmental	Engineering

0305 203 เคมีของน�้าและน�้าเสียส�าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)

 สิ่งแวดล้อม 

 Chemistry of Water and Wastewater 

 for Environmental Engineering

	 ลักษณะทางเคมีและกายภาพของน�้าและน�้าเสีย	หลักพื้นฐาน

ทางจลนพลศาสตร์เคมีและสมดุล	เคมีของกรด/เบส	การตกผลึกทางเคมี

และการละลาย	การท�าให้เป็นกลาง	ปฏกิริยิาออกซเิดชนั/รีดกัชัน	การศกึษา

หลักพื้นฐานเคมีของน�้า	 ได้แก่	 จลศาสตร์และสมดุลทางเคมี	 เคมีของ 

กรด-ด่าง	 การตกผลึกและการละลาย	 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน	 

การปรับปรุงคุณภาพน�้า	 การดูดซับ	การแลกเปลี่ยนประจุ	 การใช้คลอรีน	

การเกบ็ตวัอย่างและการรักษาสภาพตวัอย่าง	การวิเคราะห์น�า้และน�า้เสียใน

ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	การวิเคราะห์

ของแข็ง	ออกซิเจนละลาย	บีโอดี	ซีโอดี	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	

	 Chemical	and	physical	characteristics	of	water	and	

wastewater;	fundamentals	of	chemical	kinetics	and	equilibrium,	

acid-base	 chemistry,	 precipitation	 and	 dissolution,	 

neutralization,	oxidation-reduction	reactions,	water	softening,	

adsorption,	 ion	 exchange,	 chlorination;	 sample	 collection	 

and	preservation;	 introduction	 to	 laboratory	analysis	of	water	

and	wastewater	for	applications	to	environmental	engineering	

practices;	determinations	of	 solids,	DO,	BOD,	COD,	nitrogen,	

phosphorous.
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0305 204 ปฏิบัติการเคมีของน�้าและน�้าเสีย 1(0-3-0)

 ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 Chemistry of Water and Wastewater Laboratory 

 for Environmental Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาร่วม 0305 203 เคมขีองน�า้และ

น�้าเสียส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 Prerequisite : Co-requisite 0305 203 Chemistry 

of Water and Wastewater for 

Environmental Engineering  

	 การเก็บและการรักษาตัวอย่างน�้า	วิธีการหาค่า	พีเอช	โออาร์พี	

ความเป็นกรด	ความเป็นด่าง	ความกระด้าง	ความขุ่น	สี	จาร์เทสต์	ของแข็ง	

ดีโอ	บีโอดี	ซีโอดี	สารอินทรีย์ไนโตรเจน	แอมโมเนีย	ไนไตรท์และไนเตรท	

ฟอสฟอรัสและฟอสเฟต	ไขมันและน�้ามัน	คลอรีนตกค้าง	และพารามิเตอร์

อื่นที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 Water	sample	collection	and	preservation;	methods	

for	 determinations	 of	 pH,	ORP,	 acidity,	 basicity,	 hardness,	 

turbidity,	color,	jar	test,	solids,	DO,	BOD,	COD,	organic	nitrogen,	

ammonia,	nitrite	and	nitrate,	phosphorous	and	phosphate,	grease	

and	 oil,	 chlorine	 residuals	 and	 other	 parameters	 related	 to	 

environmental	engineering	practicles

0305 230 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6)

 Solid Waste Engineering

	 การเกิดและลักษณะของขยะมูลฝอย	 ผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อม	 การจัดการ	ณ	 แหล่งก�าเนิด	 การเก็บรวบรวม	 การขนถ่าย 

และการขนส่ง	 กระบวนการแปลงรูป	 การท�าปุ๋ยหมัก	 การเผาในเตาเผา	 

การฝังกลบ	พลังงานงานจากขยะ

	 Generation	 and	 characteristics	 of	 solid	wastes;	 

environmental	impacts;	handling	at	source;	collection;	transfer	

and	 transport;	 processing	 and	 transformation;	 composting;	 

incineration;	sanitary	landfill;	waste	to	energy

0305 240 ธรณีวิทยาและน�้าใต้ดิน 3(3-0-6)

 ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 Geology and Groundwater for Environmental 

 Engineering

	 ภูมิหลังธรณีวิทยา	 แร่	 หิน	ดิน	การก�าเนิดและองค์ประกอบ

ของดนิ	การระบคุณุสมบตัแิละจ�าแนกประเภทของดนิ	คณุสมบตัทิางธรณี

เทคนิคของดิน	 ได้แก่	 มวลและปริมาตร	 ลักษณะสมบัติ	 ด้านการอัดตัว	 

การซึมน�้า	 คุณสมบัติทางเคมีของดิน	 ได้แก่	 พีเอช	 ความจุการดูดซับ	 

ความจุการแลกเปลี่ยนประจุ	 การก�าเนิดและองค์ประกอบของน�้าใต้ดิน	 

ชั้นน�้าใต้ดิน	 การไหลของน�้าในชั้นน�้าใต้ดิน	 การไหลของน�้าใต้ดินเข้าสู ่

บ่อสูบหรือบ่อตรวจวัด	 อัตราการให้น�้าจ�าเพาะ	 การทดสอบด้วยวิธ	ี 

pumping	 และ	 Slug	 สารปนเปื้อนและการเคลื่อนที่สู่ดินและน�้าใต้ดิน	 

การเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนในน�้าใต้ดิน	 เทคโนโลยี	 การป้องกันและ 

การแก้ไขฟื้นฟูการปนเปื้อนของดินและน�้าใต้ดิน	

	 Geology	background;	minerals;	rocks;	soils;	formation	

and	composition	of	soils;	Index	properties	and	soil	classification;	

geotechnical	 properties	 of	 soil,	mass	 –	 volume	 relationships,	

compaction	characteristics,	permeability;	chemical	properties	

of	soil,	pH,	adsorption	capacity,	ion	exchange	capacity;	formation	

and	composition	of	groundwater;	aquifer;	groundwater	flow	in	

aquifers;	 flow	 toward	 a	pumping	or	monitoring	well;	 specific	

yield;	pumping	and	slug	test;	contaminants	and	transportation	

to	 soil	 and	 groundwater;	 transportation	 of	 contaminants	 in	

groundwater;	 prevention	 and	 remediation	 technologies	 of	 

contaminated	soil	and	groundwater	

0305 305 หน่วยกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Environmental Engineering Unit Processes

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0305 201 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม  

 Prerequisite  : 0305 201 Biology 

for Environmental Engineering

	 หลกัมลูฐานการวิเคราะห์กระบวนการ	ลกัษณะของถงัปฏกิริิยา

แบบแบตช์	แบบไหลตามกนั	และแบบไหลผสมอย่างสมบรูณ์	การประยกุต์

หน่วยกระบวนการทางเคมีและทางชีวภาพในการบ�าบัดน�้าและน�้าเสีย	 

การท�าให้เป็นกลาง	 การตกผลึกทางเคมี	 การแลกเปลี่ยนอิออน	การฆ่า 

เช้ือโรคแบบใช้สารเคมแีละแบบแผ่รงัส	ีกระบวนการสร้างและสลายจลุชีพ	

จลนพลศาสตร์ของระบบชีวเคมี	 แบบจ�าลองของถังปฏิกิริยาชีวเคมี	 

ระบบการเติบโตแบบแขวนลอยและแบบเกาะติด

	 Fundamentals	of	process	analysis;	configurations	of	

reactors	including	batch,	plug	flow	and	completely	mixed	flow;	

applications	of	chemical	and	biological	unit	processes	in	water	

and	wastewater	treatment;	neutralization;	chemical	precipitation;	 

ion	exchange;	chemical	and	radiation	disinfections;	microbial	

metabolism;	 kinetics	 of	 biochemical	 systems;	modeling	 of	 

biochemical	reactors;	suspended	and	attached	growth	systems
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0305 310 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 3(2-3-4)

 Water Supply Engineering and Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0305 205 หน่วยปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   0301 320 ชลศาสตร์ 

 Prerequisite : 0305 205 Environmental  

Engineering Unit Operations 

0301 320 Hydraulics

	 ความส�าคัญของน�้ า 	 ธรรมชาติและแหล ่งที่มาของน�้ า	 

แหล่งน�้าดิบ	 คุณภาพและมาตรฐานน�้าผิวดินและน�้าใต้ดิน	 คุณภาพ 

และมาตรฐานน�้าประปาและน�้าดื่ม	 อัตราการใช้น�้าและความต้องการน�้าใช้	

การคาดคะเนจ�านวนประชากรและความต้องการน�้าใช ้ 	 หลักการ 

ของกระบวนการบ�าบดัน�า้	ได้แก่	กระบวนการเตมิอากาศ	กระบวนการสร้าง

และรวมตะกอน	 กระบวนการตกตะกอน	 กระบวนการกรอง 

และกระบวนการฆ่าเชื้อโรค	 การก�าจัดเหล็กและแมงกานีส	 การก�าจัด 

ความกระด้าง	การออกแบบ	สถานีสูบและระบบส่งน�้าดิบ	หน่วยกวนเร็ว

และกวนช้า	 หน่วยตกตะกอน	หน่วยกรอง	 หน่วยฆ่าเชื้อโรคและระบบ 

แจกจ่ายน�้า	

	 Importance	of	water;	nature	and	sources	of	water;	

raw	water	 sources;	 surface	 and	 groundwater	 quality	 and	 

standards;	tap	water	and	drinking	water	quality	and	standards;	

water	demand	and	requirement;	Populations	and	water	demand	

estimatimation;	 principles	 of	 water	 treatment	 processes:	 

aeration,	coagulation	and	flocculation,	saedimentation,	filtration	

and	 disinfection;	 iron	 and	manganese	 removal;	 hardness	 

removal;	design	of	pumping	station	and	raw	water	transmission	

systems,	 rapid	 and	 slow	mixing	 unit,	 sedimentation	 unit,	 

filtration	unit,	disinfection	unit	and	water	distribution	systems	

0305 315 สุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6)

 Building Sanitation

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์ หรือได้รับ

อนุญาตจากผู้สอน

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics or Allowed 

by a class lecturer

	 หลักมูลฐานสุขาภิบาลอาคาร	 กฎหมายและข ้อบังคับ 

การออกแบบระบบท่อน�้าประปา	 ท่อน�้าร้อน	 ท่อน�้าเสีย	 ท่อน�้าโสโครก	 

และท่อระบายอากาศ	ระบบระบายน�้าฝน	ระบบป้องกันอัคคีภัย	การบ�าบัด

น�้าเสีย	และการจัดการมูลฝอยภายในอาคาร

	 Fundamentals	 of	 building	 sanitation,	 law	 and 

regulations,	designs	of	building	plumbing	systems	of	cold	and	

hot	water	supply;	designs	of	waste,	soil	and	vent	pipe	systems,	

rainstorm	drainage	system,	fire	protection	system,	wastewater	

treatment	and	solid	waste	management	for	individual	buildings	

0305 320 ชลศาสตร์ระบบระบายน�้าเสียและน�้าฝน 3(2-3-4)

 Hydralics of Wastewater and Rainstorm 

 Drainage system

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics 

	 ลักษณะของน�้าเสีย	 จุดประสงค์ของการบ�าบัดน�้าเสีย 

และมาตรฐานน�้าท้ิง	 หลักการบ�าบัดน�้าเสีย	 ได้แก่	 กระบวนการบ�าบัด 

ทางกายภาพ	กระบวนการบ�าบัดทางเคมี	 กระบวนการบ�าบัดทางชีวภาพ	

กระบวนการบ�าบัดและก�าจัดตะกอน	 ระบบรวบรวมน�้าเสียและระบายน�้า

ฝน	อัตราการไหลของน�้าเสียและการตรวจวัด	การออกแบบ	ฝายสันคม	

ระบบท่อระบายรวมและระบายแยก	อาคารดักน�้าเสีย	 อาคารปล่อยน�้า	 

ถงัดกักรวดทราย	ตะแกรงดกัขยะ	สถานสีบูน�า้เสยี	เครือ่งสบูน�า้และอุปกรณ์

ควบคุม	การประมาณราคา	

	 Wastewater	 characteristics;	wastewater	 treatment	

objectives	 and	 effluent	 standards;	 principles	 of	wastewater	

treatment,	physical	 treatment,	chemical	 treatment,	biological	

treatment,	sludge	treatment	and	disposal;	wastewater	collection	

and	 rainstorm	 drainage	 system;	wastewater	 flow	 rate	 and 

measurement;	 drsign	 of	 sharp	 crest	weirs,	 combined	 and	 

separated	sewer	system,	combined	sewer	overflow	structure,	

outfall	structure,	grit	 removal	chamber,	screening,	watewater	

pumping	station,	pump	and	controllers,	cost	estimation

0305 330 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)

 Hazardous Waste Management and Technology

	 ประเภทและลักษณะของเสียอันตราย	 การบ่งชี้วัตถุและ 

ของเสียอันตราย	กฎหมาย	บทบัญญัติและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ความเป็น

พษิ	วถิทีางของของเสยีอนัตรายในสิง่แวดล้อมและผลกระทบ	การประเมนิ

ความเสี่ยงและการจัดการ	 การจัดการและขนส่ง	 กระบวนการบ�าบัดของ

เสียอันตราย	การเผา	การท�าให้เป็นของแข็งและมีเสถียรภาพ	การก�าจัด

บนที่ดิน	และการฟื้นฟูแหล่งก�าจัด

	 Types	 and	 characteristics	 of	 hazardous	wastes;	 	 

identification	of	hazardous	materials	and	wastes;	relavant	laws,	

legislations	and	regulations;	toxicity,	fates	of	hazardous	wastes	

in	 the	 environment	 and	 their	 impacts;	 risk	 assessment	 and	

management;	handling	and	transportation;	treatment	process;	

incineration,	solidification	and	stabilization,	land	disposal	and	

site	remediation
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0305 350 การควบคุมมลพิษทางอากาศ  3(3-0-6)

 Air Pollution Control

	 ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษอากาศและแหล ่งก�าเนิด	 

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	การเคลื่อนย้ายทางอุตุนิยมวิทยา	

กฎหมายมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม	 เทคโนโลยีการเผาไหม้	 ระบบ

ระบายอากาศในอุตสาหกรรม	การควบคุมฝุ่นละออง	การควบคุมก๊าซและ

ไอ	การควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม	 เสียงรบกวน	การตรวจวัดมลพิษ

อากาศ	วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

	 Basic	principles	of	air	pollution	and	souces;	effects	

on	health	and	environment;	meteorological	transport;	laws	and	

regulations	for	industrial	air	pollution;	combustion	technology;	

ventilation	for	industry;	control	of	particulate	matter;	control	of	

gas	and	vapor;	control	of	odor	from	industry;	noise;	air	pollution	

measurements;	sampling	and	analysis	methods.

0305 370 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

 Environmental Impact Assessment

	 หลักคิดและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประเมินผล 

กระทบส่ิงแวดล้อม	 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ลักษณะองค์ประกอบ

ส่ิงแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ	การท�านายและการประเมินด้านทรัพยากร

ทางกายภาพ	นเิวศวทิยา	คณุค่าการใช้ประโยชน์	และคุณภาพชวีติ	มาตรการ

การป้องกันและการบรรเทาผลกระทบ	 แผนการติดตาม	 กรณีศึกษา

โครงการที่มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 แนวคิดของระบบ 

ทางสิ่งแวดล้อม	เศรษฐศาสตร์ของการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐาน

ชุดระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและ	 ISO14000	การติดตามและการป้องกัน

มลพิษ	กรณีศึกษา

	 Concepts	 and	 methodology	 of	 environmental	 

management	and	assessment	of	environmental	impact,	strategic	

environmental	 assessment	 and	 environmental	 health	 impact	

assessment;	description	of	 environmental	 setting;	prediction	

and	 assessment	 of	 physical	 resources,	 ecological	 resources,	

human	use	value	and	quality	of	life	value;	prevention	and	mitiga-

tion	measures;	monitoring	plan;	case	studies	of	environmental	

impact	assessment	projects;	concept	of	environmental	system	

and	management	 issues;	economic	aspects	of	environmental	

control;	 environmental	management	 system	 and	 ISO14000;	

monitoring;	pollution	prevention;	case	studies

0305 371 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Safety Management

	 หลกัการของวิศวกรรมความปลอดภยัในโรงงานอตุสาหกรรม	

สิ่งคุกคามจากการท�างาน	เช่น	 สารเคมี	 เสียงรบกวน	ความสั่นสะเทือน	 

ความเย็น	ความร้อน	 รังสี	 โรคติดต่อ	อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม	

การกระเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง	 กฎหมายความปลอดภัย 

และสุขภาพ	 การวางแผนและการจัดการความปลอดภัย	 การอบรม 

ความปลอดภัย	กรณีศึกษาในการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ

	 Principles	 of	 industrial	 safety	 engineering;	 

occupational	threats	e.g.	chemicals,	noise,	vibration,	chill,	heat,	

radiation,	communicable	diseases;	accidents	 in	 industry;	 risk	

assessment	and	analysis;	health	and	safety	laws;	safety	planning	

and	management;	 safety	 training;	 case	 studies	 in	 accident	

analysis

0305 372 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Ecology

	 แนวคิดของนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม	 วิศวกรรมยั่งยืน	 

การไหลของวัสดุ	 ทรัพยากรและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย	์

นิเวศวิทยาชุมชนเมือง	 เมตาบอลิซึมชุมชนเมือง	 การวิเคราะห์กระแส 

การไหล	การประเมินวัฏจักรชีวิต	 รอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม	ประสิทธิภาพ 

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 ระบบ	 การจัดการที่เกี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศ

	 Concept	of	industrial	ecology;	sustainable	engineering;	 

anthopogenic	flow	of	materials,	resources	and	pollution;	urban	

ecology;	 urban	metabolism;	material	 flow	analysis;	 life	 cycle	

assessment;	environmental	footprint;	eco-efficiency;	management	 

systems	related	to	eco-industrial	town

0305 420 วิศวกรรมน�้าเสียและการออกแบบ 3(2-3-4)

 Wastewater Engineering and Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0305 205 หน่วยปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   0305 305 หน่วยกระบวนการทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 Prerequisite : 0305 205 Environmental  

Engineering Unit Operations 

   0305 305 Environmental  

Engineering  Unit Processes 

	 หลักการบ�าบัดน�้าเสีย	 ทางกายภาพ	 เคมี	 และชีวภาพ	 

การออกแบบโรงบ�าบดัน�า้เสยีและองค์ประกอบ	การฆ่าเชือ้โรคด้วยคลอรนี	

ระบบบ�าบัดและก�าจัดตะกอน	 ระบบบ�าบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส	 

การประมาณราคาค่าก่อสร้างและค่าด�าเนินการ	การควบคุมระบบบ�าบัด 
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น�้าเสียและการแก้ไขปัญหา	การน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่	

	 Principles	 of	 physical,	 chemical	 and	 biological	 

wastewater	 treatment;	design	of	wastewater	 treatment	plant	

and	facilities,	disinfection	by	chlorination,	sludge	treatment	and	

disposal	 system,	 nitrogen	 and	phosphorous	 removal	 system;	

construction	 and	 operation	 cost	 estimation;	 wastewater	 

treatment	 plant	 operation	 and	 troubleshooting;	 treated	 

wastewater	reuse

0305 470 เทคโนโลยีการน�าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 3(3-0-6)

 Waste Utilization Technology

	 ปรมิาณและการจ�าแนกชนดิของเสยี	หลกัการและกรณศีกึษา

ในการน�าของเสียในสถานะต่างๆ	 เช่น	 ของแข็ง	 ของเหลว	 และก๊าซไปใช้

ประโยชน์	รวมถึง	การบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�ากลับไปใช้ใหม่	การผลิตปุ๋ยหมัก

จากขยะ	การผลติเชือ้เพลงิขยะ	การผลติก๊าซชวีภาพ	การผลติกระแสไฟฟ้า

และบ�าบัดของเสียด้วยเซลเชื้อเพลิงจุลินทรีย์	การน�าขยะและวัสดุเหลือใช้

ไปใช้ในการก่อสร้าง

	 Characterization	of	waste;	principle	and	case	studies	

of	solid	waste	utilization,	aqueous	waste	utilization	and	gasouse	

waste	 utilization,	 i.e.,	wastewater	 reclaimation,	 solid	waste	

composting,	refuse	derived	fuel	production,	biogas	production	

for	waste	treatment,	electricity	production	and	waste	treatment	

using	microbial	fuel	cell,	solid	waste	ultilization	as	construction	

material	

0305 497 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)

 Environmental Engineering Seminar

	 ค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อ

ทางวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	แล้วน�าเสนอรายงาน	รวมทั้ง

รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล	

	 Discussion	 and	 investigation	 of	 special	 topics	 on	

environmental	engineering,	presentation	of	written	report	must	

be	submitted.	Invited	speakers	from	government	and	industry	

will	present	various	environmental	topics

   2.2.2 กลุ ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม	 นิสิตระบบปกติ	

โปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เลือกเรียน	6	หน่วยกิต	 โปรแกรมสหกิจศึกษา

เลือกเรียน	3	หน่วยกิต	และนิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	ก�าหนดให้เลือก

เรียน	6	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

0305 416 น�้าใช้และการบ�าบัดน�้าเสียในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Water Supply and Wastewater Treatment

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0305 205 หน่วยปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

   0305 305 หน่วยกระบวนการทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 Prerequisite : 0305 205 Environmental 

   Engineering Unit Operations

   0305 305 Environmental 

   Engineering Unit Processes

	 แหล่งน�้าเพ่ือผลิตน�้าใช้ในอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	 เทคนิค 

การบ�าบัดน�า้	ได้แก่	การสร้างและการรวมตะกอน	การตกตะกอน	การกรอง	

การแก้น�้ากระด้าง	การก�าจัดแร่	และการฆ่าเชื้อโรค	ลักษณะสมบัติน�้าเสีย

อุตสาหกรรม	มาตรฐานน�้าทิ้ง	กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียอุตสาหกรรม

	 Sources	of	industrial	water	supply,	water	standards,	

water	 treatment	 techniques	 including	 coagulation	 and	 

flocculation,	sedimentation,	filtration,	softening,	demineralization	

and	disinfection;	industrial	wastewater	characterization,	effluent	

standards,	industrial	wastewater	treatment	processes

0305 426 วิศวกรรมการระบายน�้าเสียและน�้าฝน 3(3-0-6)

 Wastewater and Rainstorm Drainage 

 Engineering

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

	 ระบบท่อระบายน�้าเสียและน�้าฝน	 ปริมาณน�้าเสียชุมชน 

และการแปรผัน	 ปริมาณน�้าฝนและการแปรผัน	 การออกแบบระบบ 

ท่อระบาย	ชลศาสตร์งานระบายน�้า	 เครื่องสูบและระบบสูบ	การออกแบบ

สถานีสูบน�้าและบ่อพักน�้า

	 Wastewater	 and	 rainstorm	 drainage	 system,	 

quantity	and	variation	of	municipal	wastewater,	quantity	and	

variation	 of	 rainstorm	water,	 design	 of	 drainage	 system,	 

hydralics	 of	 drainage	 system,	 pumps	 and	 pumping	 system,	

design	of	pumping	station	and	manhole

0305 427 สุขาภิบาลของล�าน�้า 3(3-0-6)

 Stream Sanitation

	 คุณภาพมาตรฐานล�าน�้า	 และการจัดการล�าน�้า	 แหล่งที่มา 

และผลกระทบทางชีววิทยาของมลภาวะต่อระบบนิเวศน์ของแม่น�้า 

และล�าธาร	 การท�าความสะอาดตัวเองของล�าน�้าโดยจุลินทรีย์	 การพร่อง 

ของออกซิเจนละลาย	 เส้นหย่อนดีโอ	 และความสามารถของล�าน�้า 

ในการรองรับน�้าเสีย	
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	 Stream	 standards	 and	management,	 sources	 and	

biological	impact	of	pollution	on	the	ecosystems	of	rivers	and	

streams,	self-purification	of	stream	by	microorganisms,	dissolved	

oxygen	depletion,	DO	sag	curve,	stream	capacity	for	receiving	

wastes

0305 436 การแก้ไขฟื้นฟูน�้าใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนมลพิษ 3(3-0-6) 

 Remediation of Contaminated Groundwater 

 and Soil

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0305 205 หน่วยปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 Prerequisite : 0305 205 Environmental  

Engineering Unit  Operations

	 หลักพื้นฐานการเคล่ือนที่ของสารปนเปื ้อนลงสู ่น�้าใต้ดิน 

และดิน	และการแนะน�าเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูน�้าใต้ดินและดิน 

ที่มีการปนเปื้อน

	 Fundamentals	of	transportation	of	contaminants	to	

groundwater	and	soil;	introduction	to	remediation	technologies	

of	contaminated	groundwater	and	soil

0305 456 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 3(3-0-6)

 Indoor Air Quality Management

	 มลพิษอากาศภายในอาคาร	 ได้แก่	 ประเภท	 แหล่งก�าเนิด	 

ผลกระทบ	แบบจ�าลอง	ทางคณิตศาสตร์คุณภาพอากาศภายในอาคาร	ระบบ

และสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร	ได้แก่	สภาวะ	ทางอุณภูมิและความชื้น	

และระบบท�าความร้อน	การระบายอากาศ	และปรบัอากาศ	(HVAC)	เทคนคิ	

การควบคุมมลพิษภายในอาคาร	 การตรวจวัดมลพิษอากาศและสภาพ

แวดล้อมในอาคาร	การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ		 	

	 Types,	sources	and	effects	of	 indoor	air	pollutants;	

indoor	 air	 quality	models;	 environmental	 conditions	 and	 

environmental	systems	including	thermal	conditions,	humidity,	

and	the	Heating	Ventilation	and	Air	Conditioning	(HVAC)	system;	

and	 indoor	 air	 pollutant	 control	 techniques;	measurements 

of	indoor	air	pollutants	and	environments;	health	risk	assessment

0305 476 เทคโนโลยีสะอาดส�าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Clean Technology for Industry

	 หลักการของเทคโนโลยีสะอาด	 การจัดท�าเทคโนโลยีสะอาด	

การลดการเกิดของเสีย	 การน�าของเสียกลับไปใช้ใหม่	 การบ�าบัดของเสีย	

และการท�าลายของเสยี	การก�าหนดทางเลอืกเทคโนโลยสีะอาด	การประเมนิ

ผลด้านเศรษฐศาสตร์	การตรวจตดิตามผลการด�าเนินงานเทคโนโลยีสะอาด	

กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสะอาดในงานอุตสาหกรรม

	 Clean	technology	principles	and	management;	waste	

minimization;	waste	ultilization,	waste	 treatment	 and	waste	

disposal;	determination	of	clean	technology	options;	economical	

analysis;	monitoring	of	clean	technology	implementation;	case	

studies	of	clean	technology	implemented	in	industries

0305 496 หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Special Topics in Environmental Engineering 

	 วิชาท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ก�าลังได้รับ 

ความสนใจในปัจจุบัน	หัวข้อที่บรรยายขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก	

	 The	 course	 is	 designed	 to	 give	 a	 current	 and	 

interesting	topic	related	to	the	field	of	environmental	engineering

   2.2.3  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

    นิสิตระบบปกติ	 โปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรียน	

6	หน่วยกิต	โปรแกรมสหกิจศกึษา	9	หน่วยกิต	นสิติระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	

6	หน่วยกิต	โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน	3	หน่วยกิต	

	 	 	 	 ระบบปกตโิปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้นิสติโปรแกรม 

ปกติลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน	 ในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาท่ี	 3	

ในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ	 นิสิตต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า	

240	ชั่วโมง	หรือ	30	วันท�าการ	

0305 399  การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(0-240-0)

 Environment Engineering Training 

 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 

 Prerequisite : Junior Standing

	 นิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในสาขาวิชาท่ีก�าลังศึกษาอยู่	

การฝึกงานต้องได้รับ	 การอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาและฝึกงาน 

ของคณะและนิสิตต้องส่งบันทึกรายงานการฝึกงานเพื่อประกอบ 

การประเมินผลด้วย

	 The	 student	must	 pass	 a	 practical	 engineering	 

training	in	his/her	area	of	study	and	approved	by	the	Faculty.	

A	training	report	is	required	for	evaluating

0305 498 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-0)

 Environmental Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการศึกษาจัดท�าเค้าโครง	 แผนงานการจัดการ 

โครงงานด้านวิศวกรรม	แล้วน�าเสนอรายงาน	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

โครงงานนั้น

	 Students	must	 study	 and	 complete	 engineering	

proposal	report	and	take	an	oral	examination
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0305 499 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 2(0-6-0)

 Environmental Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0305 498 โครงงานทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 1

 Prerequisite : 0305 498 Environmental 

   Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการที่ได้ศึกษาไว้ในโครงงานวิศวกรรมให้ส�าเร็จ

พร้อมเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 The	project	must	be	related	to	the	area	of	study	and	

approved	 by	 faculty.	 The	 student	must	write	 a	 competed	 

engineering	report	and	take	an	oral	examination

0300 390  การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(1-4-4)

 Cooperative Education Preparation  

	 หลักการ	แนวคิด	และกระบวนการของสหกิจศึกษา	ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ความรู้พื้นฐาน	และเทคนิคในการสมัครงาน	ความรู้

พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์	 

การพัฒนาบุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	

เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

	 Principles,	 concepts	 and	processes	 of	 cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;	basic	knowledge	and	

techniques	in	job	application;	basic	knowledge	and	techniques	

in	working;	communication	and	human	 relations;	personality	

development,	 quality	management	 system	 in	workplaces;	 

presentation	techniques,	report	writing

0300 391  สหกิจศึกษา 6(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิต 

ให ้ มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่ เกี่ยวข ้องกับการท�างานใน 

สถานประกอบการ	 การพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ	 

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน

ตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	 

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systemic	thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	

evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	who	

are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market.

0305 498 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-0)

 Environmental Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการศึกษาจัดท�าเค้าโครง	 แผนงานการจัดการ 

โครงงานด้านวิศวกรรม	แล้วน�าเสนอรายงาน	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

โครงงานนั้น

	 Students	must	 study	 and	 complete	 engineering	

proposal	report	and	take	an	oral	examination

0305 499 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 2(0-6-0)

 Environmental Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0305 498 โครงงานทางวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อม 1

 Prerequisite : 0305 498 Environmental  

Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการท่ีได้ศึกษาไว้ในโครงงานวิศวกรรมให้ส�าเร็จ

พร้อมเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 The	project	must	be	related	to	the	area	of	study	and	

approved	 by	 faculty.	 The	 student	must	write	 a	 competed	 

engineering	report	and	take	an	oral	examination

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ ่านวิชา	 ท่ี เป ิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ	(ต่อเนื่อง)

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in		:	Practical	Engineering	(Continuing	Program)	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมปฏิบัติ)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมปฏิบัติ)

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Engineering	(Practical	Engineering)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Eng.	(Practical	Engineering)

หลักสูตร   
	 จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร		 ไม่น้อยกว่า	75	หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาและกลุ่มวิชา       จ�านวนหน่วยกิต

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต) ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต

	 	 -	 กลุ่มวิชาภาษาไทย	และภาษาต่างประเทศ	 	 6	 หน่วยกิต

			 				 -	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์	 	 6	 หน่วยกิต

			 			 -	 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา	และมนุษยศาสตร์	 	 6	 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

  2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 	 	 -	 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต

	 	 	 -	 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม	 	 12	 หน่วยกิต

    2.2 วิชาเฉพาะด้าน  30 หน่วยกิต

	 	 	 -	 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา	 	 24	 หน่วยกิต

	 	 	 -	 กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม	 	 6	 หน่วยกิต

  2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์อาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

     รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

หมายเหตุ ส�าหรับผู้เข้าศึกษาโดยใช้วุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จะได้รับการยกเว้น	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ทักษะ

ชีวิต	18	หน่วยกิต)		กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	(ทักษะชีวิต	6	หน่วยกิต)	และวิชาการฝึกประสบการณ์อาชีพ	(6	หน่วยกิต)	

โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)  จ�านวน  18  หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  จ�านวน 6 หน่วยกิต  

	 0308	101	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ	 3(3-0-6)

	 	 Thai	for	Communication	and	Presentation		

	 0308	102	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Communication	and	Presentation	

 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   จ�านวน 6 หน่วยกิต  

	 0308	103	 วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Science		

	 0308	104	 คณิตศาสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Mathematics	

 - กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และมนุษยศาสตร์  จ�านวน 6 หน่วยกิต  

	 0308	105	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร	 3(3-0-6)

	 	 Human	Relations	in	Organization			

	 0308	106	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 Laws	and	Ethics	in	Profession		

2. หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)   ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต

 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน   จ�านวน 18  หน่วยกิต

    

 - กลุม่พ้ืนฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์  จ�านวน  6  หน่วยกติ

	 0308	107	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics		

	 0308	108	 วิทยาศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Sciences	

 - กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม  จ�านวน 12 หน่วยกิต

	 0308	109	 กระบวนทัศน์ทางวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Paradigm

	 0308	110	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิศวกรปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Practical	Engineering	

	 0308	111	 การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงระบบ		 3(3-0-6)

	 	 Systematic	Engineering	Design	

	 0308	112	 วิศวกรรมการจัดการและความปลอดภัย	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Management	and	Safety	

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน

 - กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา		ไม่น้อยกว่าจ�านวน		24		หน่วยกิต		เลือกเรียน

จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากกลุ่มต่อไปนี้

 กลุ่มวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

	 0308	121	 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน	1	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Infrastructures	1	

	 0308	122	 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Infrastructures		2	

	 0308	123	 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน	3	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Infrastructures	3		

	 0308	124	 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน	4	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Infrastructures	4		

	 0308	125	 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน	5	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Infrastructures	5		

	 0308	126	 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน	6	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Infrastructures	6		

	 0308	127	 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน	7	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Infrastructures	7		

	 0308	128	 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน	8	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Infrastructures	8		

 กลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรกล

	 0308	131	 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล	1	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Machines	1	

	 0308	132	 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Machines	2	

	 0308	133	 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล	3	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Machines	3		

	 0308	134	 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล	4	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Machines	4		

	 0308	135	 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล	5	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Machines	5		

	 0308	136	 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล	6	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Machines	6		

	 0308	137	 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล	7	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Machines	7		

	 0308	138	 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล	8	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Machines	8		

 กลุ่มวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

	 0308	141	 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม	1	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Energy	and	Environment	1	

	 0308	142	 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Energy	and	Environment	2	

	 0308	143	 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม	3	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Energy	and	Environment	3		
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	 0308	144	 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม	4	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Energy	and	Environment	4		

	 0308	145	 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม	5	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Energy	and	Environment	5		

	 0308	146	 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม	6	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Energy	and	Environment	6		

	 0308	147	 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม	7	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Energy	and	Environment	7		

	 0308	148	 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม	8	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Energy	and	Environment	8		

 กลุ่มวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

	 0308	151	 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ	1	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Automation	1	

	 0308	152	 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Automation	2	

	 0308	153	 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ	3	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Automation	3		

	 0308	154	 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ	4	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Automation	4		

	 0308	155	 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ	5	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Automation	5		

	 0308	156	 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ	6	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Automation	6		

	 0308	157	 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ	7	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Automation	7		

	 0308	158	 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ	8	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Automation	8		

 กลุ่มวิศวกรรมซ่อมบ�ารุง

	 0308	161	 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง	1	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Maintenance	1	

	 0308	162	 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Maintenance	2	

	 0308	163	 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง	3	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Maintenance	3		

	 0308	164	 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง	4	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Maintenance	4		

	 0308	165	 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง	5	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Maintenance	5	

	 0308	166	 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง	6	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Maintenance	6		

	 0308	167	 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง	7	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Maintenance	7		

	 0308	168	 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง	8	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Maintenance	8		

 กลุ่มวิศวกรรมการผลิต

	 0308	171	 การฝึกปฏิบัติการผลิต	1	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Manufacturing	1	

	 0308	172	 การฝึกปฏิบัติการผลิต	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Manufacturing	2	

	 0308	173	 การฝึกปฏิบัติการผลิต	3	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Manufacturing	3		

	 0308	174	 การฝึกปฏิบัติการผลิต	4	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Manufacturing	4		

	 0308	175	 การฝึกปฏิบัติการผลิต	5	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Manufacturing	5		

	 0308	176	 การฝึกปฏิบัติการผลิต	6	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Manufacturing	6		

	 0308	177	 การฝึกปฏิบัติการผลิต	7	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Manufacturing	7		

	 0308	178	 การฝึกปฏิบัติการผลิต	8	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Manufacturing	8		

 กลุ่มวิศวกรรมรื้อปรับระบบ

	 0308	181	 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ	1	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Re-Engineering	1	

	 0308	182	 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Re-Engineering	2	

	 0308	183	 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ	3	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Re-Engineering	3		

	 0308	184	 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ	4	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Re-Engineering	4		

	 0308	185	 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ	5	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Re-Engineering	5		

	 0308	186	 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ	6	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Re-Engineering	6		

	 0308	187	 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ	7	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Re-Engineering	7		

	 0308	188	 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ	8	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Re-Engineering	8		
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 กลุ่มวิศวกรรมศึกษา

	 0308	191	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา	1	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	Education	1	

	 0308	192	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	Education	2	

	 0308	193	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา	3	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	Education	3		

	 0308	194	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา	4	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	Education	4		

	 0308	195	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา	5	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	Education	5		

	 0308	196	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา	6	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	Education	6		

	 0308	197	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา	7	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	Education	7		

	 0308	198	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา	8	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	Education	8		

 กลุ่มวิศวกรรมทั่วไป

	 0308	201	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม	1	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	1	

	 0308	202	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	2	

	 0308	203	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม	3	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	3

		 0308	204	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม	4	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	4		

	 0308	205	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม	5	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	5		

	 0308	206	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม	6	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	6		

	 0308	207	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม	7	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	7		

	 0308	208	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม	8	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	8		

 กลุ่มวิศวกรรมส�ารวจ 

	 0308	211	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ	1		 3(1-6-0)

	 	 Practical	Survey	Engineering	1

	 0308	212	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Survey	Engineering	2

	 0308	213	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ	3	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Survey	Engineering	3

	 0308	214	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ	4	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Survey	Engineering	4

	 0308	215	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ	5	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Survey	Engineering	5

	 0308	216	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ	6	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Survey	Engineering	6

	 0308	217	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ	7	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Survey	Engineering	7

	 0308	218	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ	8	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Survey	Engineering	8

 -  กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม  จ�านวน 6 หน่วยกิต 

	 0308	998	 โครงงานวิศวกรรมปฏิบัติ	1	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	Project	1	

	 0308	999	 โครงงานวิศวกรรมปฏิบัติ	2	 3(1-6-0)

	 	 Practical	Engineering	Project	2	

 2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์อาชีพ  จ�านวน 3 หน่วยกิต

	 0308	000	 การฝึกงานทางวิศวกรรมปฏิบัติ	 3(240	ชม.)

	 	 Practical		Engineering	Training	

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 	ก�าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม		
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แผนการศึกษา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ  (ต่อเนื่อง) ระบบพิเศษ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0308	101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ

Thai	for	Communication	and	Presentation

3(3-0-6)

0308	102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ

English	for	Communication	and	Presentation

3(3-0-6)

0308	103 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

General	Science

3(3-0-6)

0308	104 คณิตศาสตร์ทั่วไป

General	Mathematics

3(3-0-6)

0308	105 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

Human	Relations	in	Organization		

3(3-0-6)

0308	106 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Laws	and	Ethics	in	Profession	

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0308	107 คณิตศาสตร์วิศวกรรม

Engineering	Mathematics

3(3-0-6)

0308	108 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

Applied	Sciences

3(3-0-6)

0308	109 กระบวนทัศน์ทางวิศวกรรม

Engineering	Paradigm

3(3-0-6)

0308	110 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิศวกรปฏิบัติการ

English	for	Practical	Engineering

3(3-0-6)

0308	111 การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงระบบ	

Systematic	Engineering	Design

3(3-0-6)

0308	112 วิศวกรรมการจัดการและความปลอดภัย

Engineering	Management	and	Safety

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0308	000 การฝึกงานทางวิศวกรรมปฏิบัติ

Practical		Engineering	Training

3(240	ชม.)

รวม 3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0308	998 โครงงานวิศวกรรมปฏิบัติ	1

Practical	Engineering	Project	1

3(1-6-0)

xxxx	xxx เลือกเสรี 3

0308	1xx กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา	 12

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0308	999 โครงงานวิศวกรรมปฏิบัติ	2

Practical	Engineering	Project	2

3(1-6-0)

xxxx	xxx เลือกเสรี 3

0308	1xx กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา	 12

รวม 18 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)  18 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  6 หน่วยกิต

0308 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ 3(3-0-6)

 Thai for Communication and Presentation 

	 ภาษาไทย	 ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร	 โดยเน้น

กระบวนการทักษะสัมพันธ์	ทั้งการพูด	การอ่าน	การเขียน	ศึกษาหาความรู้

และประสบการณ์จากการอ่าน	การฟังสารต่าง	ๆ	อย่างมีวิจารณญาณ	และ

สามารถน�าเสนอความรูท้ีไ่ด้ตามขัน้ตอน	และรูปแบบของการน�าเสนอด้วย	

การเขียนและการพูด

	 Thai	language	communication	based	on	principles,	

theory	and	practice	through	listening,	speaking,	reading,	and	

writing.	 Expectation	 to	 critically	 acquire	 knowledge	 and	 to	

present	the	learning	appropriately

0308 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ 3(3-0-6)

 English for Communication and Presentation  

	 ภาษาอังกฤษ	 ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร	 โดยเน้น

กระบวนการทักษะสัมพันธ์	ทั้งการพูด	การอ่าน	การเขียน	ศึกษาหาความรู้

และประสบการณ์จากการอ่าน	การฟังสารต่าง	ๆ	อย่างมีวิจารณญาณ	และ

สามารถน�าเสนอความรูท้ีไ่ด้ตามขัน้ตอน	และรูปแบบของการน�าเสนอด้วย	

การเขียนและการพูด

	 English	language	communication	based	on	principles,	

theory	and	practice	through	listening,	speaking,	reading,	and	

writing.	 Expectation	 to	 critically	 acquire	 knowledge	 and	 to	

present	the	learning	appropriately

 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต

0308 103 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

 General Science 

	 กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 	 ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ในการด�ารงชีวิต	รวมทั้งพันธุศาสตร์	วิวัฒนาการ	ความหลาก

หลายทางชีวภาพ	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์	สารเคมีใกล้ตัว	

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	 การใช้สารทดแทน	พลังงานและการ

อนุรักษ์	เทคโนโลยีสมัยใหม่

	 Science	processes,	general	scientific	knowledge	in	

daily	life,	genetics,	evolution,	biodiversity,	local	expertise,	use	

of	local	knowledge,	commonly	used	chemicals,	safety	aspects	

in	 chemical	 uses,	 chemical	 substitutes,	modern	 technology,	

energy	and	its	conservation

0308 104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

 General Mathematics 

	 พฒันาการทางความรู้	ทักษะ	และเจตคติเชิงคณิตศาสตร์	การ

จัดการและการน�าเสนอข้อมูลในชีวิตประจ�าวัน	 โดยใช้พ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์	การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิชาชีพต่าง	ๆ

	 Knowledge	development	in	mathematics,	skills	and	

attitudes	towards	mathematics,	management	and	presentation	

of	 daily	 life	 data	 based	 on	 basic	mathematics,	 and	 applied	

mathematics	for	occupations

 - กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และมนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต

0308 105 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 3(3-0-6)

 Human Relations in Organization   

	 แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาส�าหรับพัฒนากระบวนการการสร้าง

มนุษยสัมพันธ์และการท�างานเป็นทีม	 โดยเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติในการ

จัดกิจกรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ	การวิเคราะห์ขอบเขตและปัจจัย

ท่ีมอีทิธิพลต่อการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในทีมงาน	ท้ังตัวบุคคลและองค์การ	

เพ่ือน�าไปสู่การปรับพฤติกรรมตนเอง	 และเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นบน

ความหลากหลายของวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภาวะผู้น�าที่

มีผลต่อการพัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการสื่อสาร	การประสานงาน	การ

วิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งที่ประสบความส�าเร็จและล้มเหลวในองค์กร

	 Concept	and	psychology	theory	for	developing	human	

relationship	process	and	teamwork	with	emphasis	on	practice	

skills	in	the	activity	of	powerful	teams,	analysis	framework	and	

factors	 affecting	 human	 relationships	 for	 personal	 and	

organizational	teamwork	in	order	to	adjust	their	behavior	and	

understand	the	behavior	of	others	from	various	cultures,	to	guide	

building	 leadership	 affecting	 teamwork	 development	 using	

communication	techniques,	connecting,	analyse	case	study	of	

both	achievement	and	failure	in	organizations

0308 106 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

 Laws and Ethics in Profession 

	 หลกักฎหมายท่ัวไป	พระราชบัญญติัและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กบัอุตสาหกรรม	พระราชบญัญตัวิชิาชพีวศิวกรรม	ทฤษฎีจรยิศาสตร์	หลกั

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ	 คุณค่าและความเชื่อจรรยาบรรณวิชาชีพ	

ประเดน็ปัญหาทางกฎหมายและจรยิธรรมท่ีเกีย่วข้องกบัวิชาชีพและความ

เชื่อทางวัฒนธรรม	การตัดสินใจเชิงจริยธรรม

	 General	 principles	 of	 law,	 industrial	 acts	 and	 law,	

professional	engineering	and	midwifery	acts,	ethical	theories;	

ethical	engineering	principles,	values	and	beliefs,	code	of	ethics,	

legal,	 ethical	 and	 cultural	 issues	 in	professional	 engineering	

practice,	ethical	decision-making
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2. หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)  ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  จ�านวน 18 หน่วยกิต

  - กลุ ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ�านวน 

6 หน่วยกิต

0308 107 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics  

	 ทบทวนสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	 แบบจ�าลองระบบทางกล	

การแปลงลาปลาซ	ผลเฉลยสมการเชงิอนพัุนธ์สามญัแบบอนกุรม	ค่าไอเกน

และไอเกนเวกเตอร์	ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น	อนุกรมฟูเรียร์	

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและปัญหาขอบ	 สมการความร้อน	 สมการคลื่น	

สมการลาปลาซ	การแปลงฟูเรียร์

	 Review	 of	 differential	 equations,	 models	 of	 

mechanical	 systems,	 Laplace	 transform,	 series	 solutions,	 

eigenvalues	 and	 eigenvectors,	 systems	 of	 linear	 ordinary	 

differential	equations,	Fourier	series,	partial	differential	equations	

and	boundary	value	problems,	heatequation,	wave	equation,	

Laplace’s	equation,	Fourier	transform

0308 108 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)

 Applied Sciences 

	 การเคลื่อนที่	 พลังงาน	การสั่นสะเทือนและเสียง	 ระบบของ

เลนส์	ทฤษฎีคลื่นแสง	ความร้อนและระบบของก๊าซอุดมคติ	เทอร์โมไดนา

มิกส์และเครื่องจักรกลความร้อน	ทฤษฎีจลน์	 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและ

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า	 ทฤษฎีสัมพันธภาพ	 อิเล็กตรอน	 กัมมันตรังสีและ

นิวเคลียส	ทฤษฎีควอนตัม	คลื่นและอนุภาพ

	 Motion,	energy,	vibrations	and	sound	lens	systems,	

heat	and	ideal	gas	ystems,	thermodynamics	and	the	heat	engine,	

kinetic	theory,	electromagnetic	fields	and	electromagnetic	waves	

relativity	theory	electrons	radiation	and	the	nucleus	quantum	

the	ory	waves	and	particles

 - กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม จ�านวน 12 หน่วยกิต

0308 109 กระบวนทัศน์ทางวิศวกรรม      3(3-0-6)

 Engineering Paradigm

	 วิชาชีพวิศวกรรม	ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพวิศวกรรม	

วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง	ๆ	ปัญหาเชิงวิศวกรรม	หลักการวิเคราะห์และ

การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม	หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม	การทดสอบ

และการทดลอง	การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 โครงสร้างและการท�างา

นของส ่วนประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร ์ 	 การใช ้ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการท�ารายงานและน�าเสนอ	ซอฟต์แวร์ช่วยการศึกษา

เชิงวิศวกรรม	การหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

	 Engineering	 profession,	 history	 of	 engineering,	 

engineering	classification,	engineering	problems,	analysis	and	

solving	 engineering	 problems,	 engineering	 design,	 test	 and	

experimentation,	 basic	 computer	usage,	 computer	parts	 and	

structure,	 computer	 programs	 for	 generating	 reports	 and	 

presentations,	computer-aided	engineering,	internet	search

0308 110 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิศวกรปฏิบัติการ     3(3-0-6)

 English for Practical Engineering 

	 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและการ

เข้าใจในศาสตร์ด้านวิศวกรรม

	 Skills	in	using	english	for	academic	communication	

and	comprehension	in	engineering

0308 111 การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงระบบ     3(3-0-6)

 Systematic Engineering Design 

	 ระบบและข้ันตอนการออกแบบ	 การสร้างข้อก�าหนด	 การ

ออกแบบเชิงความคิด	การออกแบบในรายละเอียด	การจัดการโครงการ	

เครื่องมือส�าหรับการออกแบบทางวิศวกรรม	การแก้ปัญหาเชิงตัวเลข	และ

โดยวิธีทดลองเครื่องมือคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ	แบบฝึกหัดท�า

โครงการเสมือน

	 Systematic	 design	 and	 design	 procedure,	 

design	 criteria,	 conceptual	 design,	 detailed	 design,	 project	

management;	 engineering	 design	 tools,	 numerical	method,	

computeraided	design,	virtual	projects

0308 112 วิศวกรรมการจัดการและความปลอดภัย     3(3-0-6)

 Engineering Management and Safety 

		 หลักการเบ้ืองต้นของอุบัติเหตุ	 อันตรายและการควบคุม

อนัตรายจาก	ทางเดนิและสถานทีท่�างาน	โครงสร้างและกลไก	อปุกรณ์ไฟฟ้า	

เคร่ืองมือและเครื่องจักร	 การขนถ่ายวัสดุ	 ความเครียดจากความร้อน	

อปุกรณ์รับแรงดนั	เสยีงและการสัน่สะเทอืน	รงัส	ีการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

การควบคุมอันตรายจากสารไวไฟและการระเบิด	 การระบายอากาศ	

อันตรายจากของกากของเสีย	 อุปกรณ์ป้องกัน	การอบรมและการสื่อสาร 

ด้านความปลอดภัย	 การบริหารจัดการความปลอดภัย	 มาตรฐานและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

	 Fundamental	concepts	of	accidents,	hazards	and	their	

controls,	walking	and	working	surfaces,	mechanics	and	structure,	

electrical	 safety,	 tools	 and	machines,	material	 handling,	heat	

stress,	 pressure	 vessels,	 noise	 and	 vibration,	 ionizing	 and	 

non-ionizing	 radiation,	 fire	protection	and	prevention,	hazard	

controls	of	flammable	and	combustible	liquids	and	explosives,	

ventilation,	hazardous	waste,	 personal	protective	 equipment,	

safety	training	and	communication,	safety	management,	safety	

regulation	and	laws
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 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  จ�านวน 30 หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต เรียนในหมวด

เดียวกันเท่านั้น

 กลุ่มวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน 

0308 121 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน 1 3(1-6-0)

 Practical Infrastructures 1 

	 การปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานระบบโครงสร้างพื้นฐาน	

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ข้อจ�ากัดส�าหรับโครงการโครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการเงิน	ด้านสังคม	

ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านกฎหมาย	

	 Practicum	 on	 basic	 of	 infrastructure	 system,	 

infrastructure	development	policy,	constraints	for	infrastructure	

projects,	engineering,	economic,	financial,	social,	environment	

and	legal	aspects	

0308 122 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน 2 3(1-6-0)

 Practical Infrastructures 2 

	 การปฏบิตัเิพือ่สงัเคราะห์ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน	นโยบายการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ข้อจ�ากัดส�าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทาง

ด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านการเงิน	 ด้านสังคม	 ด้านสิ่ง

แวดล้อมและด้านกฎหมาย	

	 Practicum	on	 synthesis	 of	 infrastructure	 system,	 

infrastructure	development	policy,	constraints	for	infrastructure	

projects,	engineering,	economic,	financial,	social,	environment	

and	legal	aspects	

0308 123 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน 3 3(1-6-0)

 Practical Infrastructures 3

 การปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	นโยบายการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ข้อจ�ากัดส�าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทาง

ด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านการเงิน	 ด้านสังคม	 ด้านสิ่ง

แวดล้อมและด้านกฎหมาย	

	 Practicum	 on	 analysis	 of	 infrastructure	 system,	 

infrastructure	development	policy,	constraints	for	infrastructure	

projects,	engineering,	economic,	financial,	social,	environment	

and	legal	aspects	

0308 124 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน 4 3(1-6-0)

 Practical Infrastructures 4

	 การปฏิบัติเพื่อการวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐาน	นโยบาย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ข้อจ�ากัดส�าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการเงิน	ด้านสังคม	ด้านสิ่ง

แวดล้อม	และด้านกฎหมาย	

	 Practicum	 on	 planning	 of	 infrastructure	 system,	 

infrastructure	development	policy,	constraints	for	infrastructure	

projects,	engineering,	economic,	financial,	social,	environment	

and	legal	aspects	

0308 125 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน 5 3(1-6-0)

 Practical Infrastructures 5

	 การปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	นโยบาย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ข้อจ�ากัดส�าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการเงิน	ด้านสังคม	ด้านสิ่ง

แวดล้อม	และด้านกฎหมาย	

	 Practicum	on	application	of	 infrastructure	 system,	

infrastructure	development	policy,	constraints	for	infrastructure	

projects,	engineering,	economic,	financial,	social,	environment	

and	legal	aspects	

0308 126 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน 6 3(1-6-0)

 Practical Infrastructures 6

	 การปฏิบัติเพื่อการประเมินระบบโครงสร้างพื้นฐาน	นโยบาย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ข้อจ�ากัดส�าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการเงิน	ด้านสังคม	ด้านสิ่ง

แวดล้อมและด้านกฎหมาย	

	 Practicum	on	 evaluation	 of	 infrastructure	 system,	

infrastructure	development	policy,	constraints	for	infrastructure	

projects,	engineering,	economic,	financial,	social,	environment	

and	legal	aspects	

0308 127 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน 7 3(1-6-0)

 Practical Infrastructures 7

	 การปฏิบัติเพื่อก�ากับและติดตามระบบโครงสร้างพื้นฐาน	

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ข้อจ�ากัดส�าหรับโครงการโครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการเงิน	ด้านสังคม	

ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านกฎหมาย	

	 Practicum	on	monitoring	of	 infrastructure	 system,	

infrastructure	development	policy,	constraints	for	infrastructure	

projects,	engineering,	economic,	financial,	social,	environment	

and	legal	aspects	

0308 128 การฝึกปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐาน 8 3(1-6-0)

 Practical Infrastructures 8

	 การปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน	

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ข้อจ�ากัดส�าหรับโครงการโครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการเงิน	ด้านสังคม	

ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านกฎหมาย	
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	 Practicum	on	management	of	infrastructure	system,	

infrastructure	development	policy,	constraints	for	infrastructure	

projects,	engineering,	economic,	financial,	social,	environment	

and	legal	aspects	

 กลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรกล 

0308 131 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล 1 3(1-6-0)

 Practical Machines 1 

	 การปฏบิตัเิพือ่เพิม่พนูทกัษะพืน้ฐานเครือ่งยนต์แก๊สโซลนีและ

เครื่องยนต์ดีเซล	เครื่องอัดอากาศและกังหัน	เครื่องยนต์เครื่องสูบ	เครื่อง

ท�าความเย็น	 เครื่องปรับอากาศ	การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน

และกลศาสตร์ของแข็ง	การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร	และการควบคุม

อัตโนมัติ

	 Practicum	on	basic	of	gasoline	and	diesel	engines;	

compressor	 and	 turbine;	 gas	 turbine	 engine;	 refrigeration;	 

air-conditioner;	 experiments	 on	 heat	 transfer	 and	 solid	 

mechanics;	 testing	 of	 agricultural	machinery	 and	 automatic	

control

0308 132 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล 2 3(1-6-0)

 Practical Machines 2 

	 การปฏบิตัเิพือ่สงัเคราะห์เคร่ืองยนต์แก๊สโซลนีและเคร่ืองยนต์

ดเีซล	เครือ่งอดัอากาศและกังหนั	เคร่ืองยนต์เคร่ืองสบู	เคร่ืองท�าความเยน็	

เครือ่งปรบัอากาศ	การทดลองเกีย่วกบัการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์

ของแข็ง	การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร	และการควบคุมอัตโนมัติ

	 Practicum	 on	 synthesis	 of	 gasoline	 and	 diesel	 

engines;	 compressor	 and	 turbine;	 gas	 turbine	 engine;	 

refrigeration;	air-conditioner;	experiments	on	heat	transfer	and	

solid	 mechanics;	 testing	 of	 agricultural	 machinery	 and	 

automatic	control

0308 133 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล 3 3(1-6-0)

 Practical Machines 3

	 การปฏบิติัเพือ่วเิคราะห์เครือ่งยนต์แก๊สโซลนีและเครือ่งยนต์

ดเีซล	เครือ่งอดัอากาศและกังหนั	เคร่ืองยนต์เคร่ืองสบู	เคร่ืองท�าความเยน็	

เครือ่งปรบัอากาศ	การทดลองเกีย่วกบัการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์

ของแข็ง	การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร	และการควบคุมอัตโนมัติ

	 Practicum	on	analysis	of	gasoline	and	diesel	engines;	

compressor	 and	 turbine;	 gas	 turbine	 engine;	 refrigeration;	 

air-conditioner;	 experiments	 on	 heat	 transfer	 and	 solid	 

mechanics;	 testing	 of	 agricultural	machinery	 and	 automatic	

control

0308 134 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล 4 3(1-6-0)

 Practical Machines 4

	 การปฏิบัติ เพื่อการวางแผนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ

เครื่องยนต์ดีเซล	เครื่องอัดอากาศและกังหัน	เครื่องยนต์เครื่องสูบ	เครื่อง

ท�าความเย็น	 เครื่องปรับอากาศ	การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน

และกลศาสตร์ของแข็ง	การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร	และการควบคุม

อัตโนมัติ

	 Practicum	on	planning	of	gasoline	and	diesel	engines;	

compressor	 and	 turbine;	 gas	 turbine	 engine;	 refrigeration;	 

air-conditioner;	 experiments	 on	 heat	 transfer	 and	 solid	 

mechanics;	 testing	 of	 agricultural	machinery	 and	 automatic	

control

0308 135 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล 5 3(1-6-0)

 Practical Machines 5

	 การปฏิบัติเพ่ือการประยุกต์เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ

เครื่องยนต์ดีเซล	เครื่องอัดอากาศและกังหัน	เครื่องยนต์เครื่องสูบ	เครื่อง

ท�าความเย็น	 เครื่องปรับอากาศ	การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน

และกลศาสตร์ของแข็ง	การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร	และการควบคุม

อัตโนมัติ

	 Practicum	 on	 application	 of	 gasoline	 and	 diesel	 

engines;	 compressor	 and	 turbine;	 gas	 turbine	 engine;	 

refrigeration;	air-conditioner;	experiments	on	heat	transfer	and	

solid	 mechanics;	 testing	 of	 agricultural	 machinery	 and	 

automatic	control

0308 136 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล 6 3(1-6-0)

 Practical Machines 6

	 การปฏิบัติ เพื่อการประเมินเคร่ืองยนต์แก ๊สโซลีนและ

เครื่องยนต์ดีเซล	เครื่องอัดอากาศและกังหัน	เครื่องยนต์เครื่องสูบ	เครื่อง

ท�าความเย็น	 เครื่องปรับอากาศ	การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน

และกลศาสตร์ของแข็ง	การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร	และการควบคุม

อัตโนมัติ

	 Practicum	 on	 evaluation	 of	 gasoline	 and	 diesel	 

engines;	 compressor	 and	 turbine;	 gas	 turbine	 engine;	 

refrigeration;	air-conditioner;	experiments	on	heat	transfer	and	

solid	 mechanics;	 testing	 of	 agricultural	 machinery	 and	 

automatic	control
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0308 137 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล 7 3(1-6-0)

 Practical Machines 7

	 การปฏิบัติเพื่อก�ากับและติดตามเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ

เครื่องยนต์ดีเซล	เครื่องอัดอากาศและกังหัน	เครื่องยนต์เครื่องสูบ	เครื่อง

ท�าความเย็น	 เครื่องปรับอากาศ	การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน

และกลศาสตร์ของแข็ง	การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร	และการควบคุม

อัตโนมัติ

	 Practicum	 on	monitoring	 of	 gasoline	 and	 diesel	 

engines;	 compressor	 and	 turbine;	 gas	 turbine	 engine; 

refrigeration;	air-conditioner;	experiments	on	heat	transfer	and	

solid	 mechanics;	 testing	 of	 agricultural	 machinery	 and	 

automatic	control

0308 138 การฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกล 8 3(1-6-0)

 Practical Machines 8

	 การปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ

เครื่องยนต์ดีเซล	เครื่องอัดอากาศและกังหัน	เครื่องยนต์เครื่องสูบ	เครื่อง

ท�าความเย็น	 เครื่องปรับอากาศ	การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน

และกลศาสตร์ของแข็ง	การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร	และการควบคุม

อัตโนมัติ

	 Practicum	 on	 management	 of	 gasoline	 and	 

diesel	 engines;	 compressor	 and	 turbine;	 gas	 turbine	 engine;	

refrigeration;	air-conditioner;	experiments	on	heat	transfer	and	

solid	 mechanics;	 testing	 of	 agricultural	 machinery	 and	 

automatic	control

 กลุ่มวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

0308 141 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 3(1-6-0)

 Practical Energy and Environment 1 

	 การปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานระบบพลังงานและสิ่ง

แวดล้อม	การประเมินด้าน	สิ่งแวดล้อม	ประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ระบบพลงังาน	ทางเลอืก	เทคนคิส�าหรับการลดมลพิษ	เครือ่งมือทางเศรษฐ

ศาสตร์ส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม	 วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐศาสตร์	ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

	 Practicum	 on	 basic	 of	 energy	 systems	 and	 the	 

environment,	auditing,	environmental	quality	issues	and	energy	

systems,	 technical	options	 for	emission	mitigation,	economic	

tools	for	environmental	management,	approaches	for	integrated	

environmental	management	and	their	economics

0308 142 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3(1-6-0)

 Practical Energy and Environment 2 

	 การปฏิบัติเพื่อสังเคราะห์ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม	การ

ประเมินด้าน	สิ่งแวดล้อม	ประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบพลังงาน	

ทางเลอืก	เทคนคิส�าหรบัการลดมลพษิ	เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์ส�าหรบั

การจัดการสิ่งแวดล้อม	 วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์	

ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

	 Practicum	on	synthesis	of	energy	systems	and	the	

environment,	auditing,	environmental	quality	issues	and	energy	

systems,	 technical	options	 for	emission	mitigation,	economic	

tools	for	environmental	management,	approaches	for	integrated	

environmental	management	and	their	economics

0308 143 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 3(1-6-0)

 Practical Energy and Environment 3

	 การปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม	

การประเมินด้าน	 สิ่งแวดล้อม	 ประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบ

พลงังาน	ทางเลอืก	เทคนิคส�าหรับการลดมลพษิ	เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์

ส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม	 วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐศาสตร์	ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

	 Practicum	on	 analysis	 of	 energy	 systems	 and	 the	

environment,	auditing,	environmental	quality	issues	and	energy	

systems,	 technical	options	 for	emission	mitigation,	economic	

tools	for	environmental	management,	approaches	for	integrated	

environmental	management	and	their	economics

0308 144 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4 3(1-6-0)

 Practical Energy and Environment 4

	 การปฏบิตัเิพ่ือการวางแผนระบบพลงังานและสิง่แวดล้อม	การ

ประเมินด้าน	สิ่งแวดล้อม	ประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบพลังงาน	

ทางเลอืก	เทคนคิส�าหรบัการลดมลพษิ	เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์ส�าหรบั

การจัดการสิ่งแวดล้อม	 วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์	

ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

	 Practicum	on	planning	of	 energy	 systems	and	 the	

environment,	auditing,	environmental	quality	issues	and	energy	

systems,	 technical	options	 for	emission	mitigation,	economic	

tools	for	environmental	management,	approaches	for	integrated	

environmental	management	and	their	economics
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0308 145 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 5 3(1-6-0)

 Practical Energy and Environment 5

	 การปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม	

การประเมินด้าน	 ส่ิงแวดล้อม	 ประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบ

พลงังาน	ทางเลอืก	เทคนิคส�าหรับการลดมลพษิ	เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์

ส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม	 วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐศาสตร์	ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

	 Practicum	on	application	of	energy	systems	and	the	

environment,	auditing,	environmental	quality	issues	and	energy	

systems,	 technical	options	 for	emission	mitigation,	economic	

tools	for	environmental	management,	approaches	for	integrated	

environmental	management	and	their	economics

0308 146 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 3(1-6-0)

 Practical Energy and Environment 6

	 การปฏบิตัเิพ่ือการประเมินระบบพลงังานและสิง่แวดล้อม	การ

ประเมินด้าน	สิ่งแวดล้อม	ประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบพลังงาน	

ทางเลอืก	เทคนคิส�าหรบัการลดมลพษิ	เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์ส�าหรบั

การจัดการสิ่งแวดล้อม	 วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์	

ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

	 Practicum	on	evaluation	of	energy	systems	and	the	

environment,	auditing,	environmental	quality	issues	and	energy	

systems,	 technical	options	 for	emission	mitigation,	economic	

tools	for	environmental	management,	approaches	for	integrated	

environmental	management	and	their	economics

0308 147 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 7 3(1-6-0)

 Practical Energy and Environment 7

	 การปฏิบัติเพื่อก�ากับและติดตามระบบพลังงานและสิ่ง

แวดล้อม	การประเมินด้าน	สิ่งแวดล้อม	ประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ระบบพลงังาน	ทางเลอืก	เทคนคิส�าหรับการลดมลพิษ	เครือ่งมือทางเศรษฐ

ศาสตร์ส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม	 วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐศาสตร์	ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

	 Practicum	on	monitoring	of	energy	systems	and	the	

environment,	auditing,	environmental	quality	issues	and	energy	

systems,	 technical	options	 for	emission	mitigation,	economic	

tools	for	environmental	management,	approaches	for	integrated	

environmental	management	and	their	economics

0308 148 การฝึกปฏิบัติพลังงานและสิ่งแวดล้อม 8 3(1-6-0)

 Practical Energy and Environment 8

	 การปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการระบบพลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม	การประเมินด้าน	สิ่งแวดล้อม	ประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และระบบพลังงาน	ทางเลือก	 เทคนิคส�าหรับการลดมลพิษ	 เครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ส�าหรบัการจดัการสิง่แวดล้อม	วธีิการจดัการด้านสิง่แวดล้อม

และเศรษฐศาสตร์	ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

	 Practicum	on	management	of	energy	systems	and	

the	 environment,	 auditing,	 environmental	 quality	 issues	 and	

energy	 systems,	 technical	 options	 for	 emission	mitigation,	

economic	tools	for	environmental	management,	approaches	for	

integrated	environmental	management	and	their	economics

 กลุ่มวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 

0308 151 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ 1 3(1-6-0)

 Practical Automation 1 

	 การปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ	

ระบบควบคุมเชิงเส้น	 ระบบป้อนกลับเชิงเส้น	 การตอบสนองโดเมนเวลา

และความถี่	ไฮดรอลิก	นิวแมติกส์	เคมี	ไฟฟ้าและเครื่องกล	สมรรถนะของ

ระบบโดยการน�า	การตาม	และการชดเชยของระบบควบคุม

	 Practicum	 on	 basic	 of	 automatic	 control	 system;	

linear	control	system,	linear	feed	back	system,	time	domain	and	

frequency	response,	hydraulic,	pneumatic,	chemical,	electrical	

and	mechanical	 examples,	 system	performance	 by	 lead,	 lag	

compensations	treatment	of	unwanted	disturban

0308 152 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ 2 3(1-6-0)

 Practical Automation 2 

	 การปฏบัิติเพือ่สงัเคราะห์ระบบควบคุมอตัโนมติั	ระบบควบคมุ

เชิงเส้น	 ระบบป้อนกลับเชิงเส้น	 การตอบสนองโดเมนเวลาและความถี่	 

ไฮดรอลิก	 นิวแมติกส์	 เคมี	 ไฟฟ้าและเครื่องกล	 สมรรถนะของระบบ 

โดยการน�า	การตาม	และการชดเชยของระบบควบคุม

	 Practicum	on	synthesis	of	automatic	control	system;	

linear	control	system,	linear	feed	back	system,	time	domain	and	

frequency	response,	hydraulic,	pneumatic,	chemical,	electrical	

and	mechanical	 examples,	 system	performance	 by	 lead,	 lag	

compensations	treatment	of	unwanted	disturban
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0308 153 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ 3 3(1-6-0)

 Practical Automation 3

	 การปฏบิตัเิพือ่วเิคราะห์ระบบควบคมุอตัโนมตั	ิระบบควบคมุ

เชิงเส้น	 ระบบป้อนกลับเชิงเส้น	 การตอบสนองโดเมนเวลาและความถี่ 

ไฮดรอลิก	นิวแมติกส์	 เคมี	 ไฟฟ้าและเครื่องกล	สมรรถนะของระบบโดย

การน�า	การตาม	และการชดเชยของระบบควบคุม

	 Practicum	on	analysis	of	automatic	control	system;	

linear	control	system,	linear	feed	back	system,	time	domain	and	

frequency	response,	hydraulic,	pneumatic,	chemical,	electrical	

and	mechanical	 examples,	 system	performance	 by	 lead,	 lag	

compensations	treatment	of	unwanted	disturban

0308 154 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ 4 3(1-6-0)

 Practical Automation 4

	 การปฏิบัติเพื่อการวางแผนระบบควบคุมอัตโนมัติ	 ระบบ

ควบคุมเชิงเส้น	 ระบบป้อนกลับเชิงเส้น	 การตอบสนองโดเมนเวลาและ

ความถ่ี	ไฮดรอลกิ	นวิแมติกส์	เคม	ีไฟฟ้าและเครือ่งกล	สมรรถนะของระบบ

โดยการน�า	การตาม	และการชดเชยของระบบควบคุม

	 Practicum	on	planning	of	automatic	control	system;	

linear	control	system,	linear	feed	back	system,	time	domain	and	

frequency	response,	hydraulic,	pneumatic,	chemical,	electrical	

and	mechanical	 examples,	 system	performance	 by	 lead,	 lag	

compensations	treatment	of	unwanted	disturban

0308 155 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ 5 3(1-6-0)

 Practical Automation 5

	 การปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติ	 ระบบ

ควบคุมเชิงเส้น	 ระบบป้อนกลับเชิงเส้น	 การตอบสนองโดเมนเวลาและ

ความถ่ี	ไฮดรอลกิ	นวิแมติกส์	เคม	ีไฟฟ้าและเครือ่งกล	สมรรถนะของระบบ

โดยการน�า	การตามและการชดเชยของระบบควบคุม

	 Practicum	on	application	of	automatic	control	system;	

linear	control	system,	linear	feed	back	system,	time	domain	and	

frequency	response,	hydraulic,	pneumatic,	chemical,	electrical	

and	mechanical	 examples,	 system	performance	 by	 lead,	 lag	

compensations	treatment	of	unwanted	disturban

0308 156 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ 6 3(1-6-0)

 Practical Automation 6

	 การปฏิบัติเพื่อการประเมินระบบควบคุมอัตโนมัติ	 ระบบ

ควบคุมเชิงเส้น	 ระบบป้อนกลับเชิงเส้น	 การตอบสนองโดเมนเวลาและ

ความถ่ี	ไฮดรอลกิ	นวิแมติกส์	เคม	ีไฟฟ้าและเครือ่งกล	สมรรถนะของระบบ

โดยการน�า	การตาม	และการชดเชยของระบบควบคุม

	 Practicum	on	evaluation	of	automatic	control	system;	

linear	control	system,	linear	feed	back	system,	time	domain	and	

frequency	response,	hydraulic,	pneumatic,	chemical,	electrical	

and	mechanical	 examples,	 system	performance	 by	 lead,	 lag	

compensations	treatment	of	unwanted	disturban

0308 157 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ 7 3(1-6-0)

 Practical Automation 7

	 การปฏบิตัเิพือ่ก�ากบัและตดิตามระบบควบคมุอตัโนมตั	ิระบบ

ควบคุมเชิงเส้น	 ระบบป้อนกลับเชิงเส้น	 การตอบสนองโดเมนเวลาและ

ความถ่ี	ไฮดรอลกิ	นวิแมติกส์	เคม	ีไฟฟ้าและเครือ่งกล	สมรรถนะของระบบ

โดยการน�า	การตาม	และการชดเชยของระบบควบคุม

	 Practicum	on	monitoring	of	automatic	control	system;	

linear	control	system,	linear	feed	back	system,	time	domain	and	

frequency	response,	hydraulic,	pneumatic,	chemical,	electrical	

and	mechanical	 examples,	 system	performance	 by	 lead,	 lag	

compensations	treatment	of	unwanted	disturban

0308 158 การฝึกปฏิบัติควบคุมอัตโนมัติ 8 3(1-6-0)

 Practical Automation 8

	 การปฏบิตัเิพ่ือการบรหิารจดัการระบบควบคมุอตัโนมติั	ระบบ

ควบคุมเชิงเส้น	 ระบบป้อนกลับเชิงเส้น	 การตอบสนองโดเมนเวลาและ

ความถ่ี	ไฮดรอลกิ	นวิแมติกส์	เคม	ีไฟฟ้าและเครือ่งกล	สมรรถนะของระบบ

โดยการน�า	การตาม	และการชดเชยของระบบควบคุม

	 Practicum	 on	management	 of	 automatic	 control	

system;	 linear	 control	 system,	 linear	 feed	 back	 system,	 

time	domain	 and	 frequency	 response,	 hydraulic,	 pneumatic,	

chemical,	 electrical	 and	 mechanical	 examples,	 system	 

performance	by	lead,	lag	compensations	treatment	of	unwanted	

disturban

 กลุ่มวิศวกรรมซ่อมบ�ารุง  

0308 161 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง 1 3(1-6-0)

 Practical Maintenance 1 

	 การปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานงานซ่อมบ�ารุง	 สถิติการ

ช�ารดุขัดข้องและสาเหต	ุระบบซ่อมบ�ารงุเชงิป้องกนั	กจิกรรมซ่อมบ�ารงุ	การ

ควบคมุอะไหล่	วิศวกรรมความน่าเช่ือถอื	ทรพัยากรบุคคลในงานซ่อมบ�ารงุ	

สมรรถนะงานซ่อมบ�ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

	 Practicum	on	basic	of	maintenace,	failure	statistics	

and	 causes.	 preventive	maintenance	 system.	maintenance	 

activities.	spare	parts	controls.	reliability	engineering.	human	

resources	 for	maintenance	works.	maintenance	performance	

and	system	appraisal	for	improvement
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0308 162 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง 2 3(1-6-0)

 Practical Maintenance 2 

	 การปฏิบตัเิพือ่สงัเคราะห์งานซ่อมบ�ารุง	สถิตกิารช�ารุดขดัข้อง

และสาเหตุ	 ระบบซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน	 กิจกรรมซ่อมบ�ารุง	 การควบคุม

อะไหล่	 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ	 ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบ�ารุง	

สมรรถนะงานซ่อมบ�ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

	 Practicum	on	synthesis	of	maintenace,	failure	statis-

tics	and	causes.	preventive	maintenance	system.	maintenance	

activities.	spare	parts	controls.	reliability	engineering.	human	

resources	 for	maintenance	works.	maintenance	performance	

and	system	appraisal	for	improvement

0308 163 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง 3 3(1-6-0)

 Practical Maintenance 3

	 การปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์งานซ่อมบ�ารุง	 สถิติการช�ารุดขัดข้อง

และสาเหตุ	 ระบบซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน	 กิจกรรมซ่อมบ�ารุง	 การควบคุม

อะไหล่	 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ	 ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบ�ารุง	

สมรรถนะงานซ่อมบ�ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

	 Practicum	on	analysis	of	maintenace,	failure	statistics	

and	 causes.	 preventive	maintenance	 system.	maintenance	 

activities.	spare	parts	controls.	reliability	engineering.	human	

resources	 for	maintenance	works.	maintenance	performance	

and	system	appraisal	for	improvement

0308 164 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง 4 3(1-6-0)

 Practical Maintenance 4

	 การปฏบิตัเิพือ่การวางแผนงานซ่อมบ�ารงุ	สถติกิารช�ารดุขดัข้อง

และสาเหตุ	 ระบบซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน	 กิจกรรมซ่อมบ�ารุง	 การควบคุม

อะไหล่	 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ	 ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบ�ารุง	

สมรรถนะงานซ่อมบ�ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

	 Practicum	 on	 planning	 of	 maintenace,	 failure 

statistics	 and	 causes.	 preventive	maintenance	 system.	 

maintenance	 activities.	 spare	 parts	 controls.	 reliability	 

engineering.	 human	 resources	 for	 maintenance	 works.	 

maintenance	performance	and	system	appraisal	for	improvement

0308 165 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง 5 3(1-6-0)

 Practical Maintenance 5

	 การปฏิบัติเพื่อการประยุกต์งานซ่อมบ�ารุง	 สถิติการช�ารุด

ขัดข้องและสาเหตุ	 ระบบซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน	 กิจกรรมซ่อมบ�ารุง	 การ

ควบคมุอะไหล่	วศิวกรรมความน่าเชือ่ถอื	ทรพัยากรบคุคลในงานซ่อมบ�ารงุ	

สมรรถนะงานซ่อมบ�ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

	 Practicum	 on	 application	 of	maintenace,	 failure	 

statistics	 and	 causes.	 preventive	maintenance	 system.	 

maintenance	 activities.	 spare	 parts	 controls.	 reliability	 

engineering.	 human	 resources	 for	 maintenance	 works. 

maintenance	 performance	 and	 system	 appraisal	 for	 

improvement

0308 166 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง 6 3(1-6-0)

 Practical Maintenance 6

	 การปฏบัิติเพือ่การประเมนิงานซ่อมบ�ารงุ	สถติิการช�ารดุขดัข้อง

และสาเหตุ	 ระบบซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน	 กิจกรรมซ่อมบ�ารุง	 การควบคุม

อะไหล่	 วิศวกรรมความน่าเช่ือถือ	 ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบ�ารุง	

สมรรถนะงานซ่อมบ�ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

	 Practicum	 on	 evaluation	 of	maintenace,	 failure	 

statistics	 and	 causes.	 preventive	maintenance	 system.	 

maintenance	 activities.	 spare	 parts	 controls.	 reliability	 

engineering.	 human	 resources	 for	 maintenance	 works.	 

maintenance	 performance	 and	 system	 appraisal	 for	 

improvement

0308 167 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง 7 3(1-6-0)

 Practical Maintenance 7

	 การปฏบัิติเพือ่ก�ากับและติดตามงานซ่อมบ�ารงุ	สถิติการช�ารุด

ขัดข้องและสาเหตุ	 ระบบซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน	 กิจกรรมซ่อมบ�ารุง	 การ

ควบคมุอะไหล่	วิศวกรรมความน่าเช่ือถอื	ทรพัยากรบุคคลในงานซ่อมบ�ารงุ	

สมรรถนะงานซ่อมบ�ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

	 Practicum	 on	monitoring	 of	maintenace,	 failure	 

statistics	 and	 causes.	 preventive	maintenance	 system.	 

maintenance	 activities.	 spare	 parts	 controls.	 reliability	 

engineering.	 human	 resources	 for	 maintenance	 works.	 

maintenance	 performance	 and	 system	 appraisal	 for	 

improvement

0308 168 การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ารุง 8 3(1-6-0)

 Practical Maintenance 8

	 การปฏบัิติเพือ่การบรหิารจัดการงานซ่อมบ�ารงุ	สถิติการช�ารดุ

ขัดข้องและสาเหตุ	 ระบบซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน	 กิจกรรมซ่อมบ�ารุง	 การ

ควบคมุอะไหล่	วิศวกรรมความน่าเช่ือถอื	ทรพัยากรบุคคลในงานซ่อมบ�ารงุ	

สมรรถนะงานซ่อมบ�ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

	 Practicum	on	management	 of	maintenace,	 failure	

statistics	 and	 causes.	 preventive	maintenance	 system.	

maintenance	 activities.	 spare	 parts	 controls.	 reliability	

engineering.	 human	 resources	 for	 maintenance	 works.	

maintenance	performance	and	system	appraisal	for	improvement
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 กลุ่มวิศวกรรมการผลิต 

0308 171 การฝึกปฏิบัติการผลิต 1 3(1-6-0)

 Practical Manufacturing 1 

	 การปฏิบัติเพ่ือเพิ่มพูนทักษะพ้ืนฐานกระบวนการผลิต	 การ

หล่อ	การขึ้นรูป	การกัดกลึงและการเชื่อม	ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลิต	ต้นทุนกระบวนการผลิตพื้นฐานการผลิตที่ใช้วัสดุสมัย

ใหม่	การผลิตที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

	 Practicum	 on	 basic	 of	manufacturing	 processes,	

casting,	 forming,	 machining	 and	 welding;	 material	 and	 

manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	 

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	and	nano	manufacturing

0308 172 การฝึกปฏิบัติการผลิต 2 3(1-6-0)

 Practical Manufacturing 2 

	 การปฏิบัติเพื่อสังเคราะห์กระบวนการผลิต	 การหล่อ	การขึ้น

รูป	การกัดกลึงและการเชื่อม	ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกระบวนการ

ผลิต	ต้นทุนกระบวนการผลิตพื้นฐานการผลิตที่ใช้วัสดุสมัยใหม่	การผลิต

ที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

	 Practicum	 on	 synthesis	 of 	 manufacturing	 

processes,	casting,	forming,	machining	and	welding;	material	

and	manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	and	nano	manufacturing

0308 173 การฝึกปฏิบัติการผลิต 3 3(1-6-0)

 Practical Manufacturing 3

	 การปฏิบตัเิพือ่วเิคราะห์กระบวนการผลติ	การหล่อ	การขึน้รปู	

การกดักลงึและการเชือ่ม	ความสมัพนัธ์ระหว่างวสัดแุละกระบวนการผลติ	

ต้นทุนกระบวนการผลิตพื้นฐานการผลิตที่ใช้วัสดุสมัยใหม่	 การผลิตที่มี

ความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

	 Practicum	on	analysis	of	manufacturing	processes,	

casting,	 forming,	 machining	 and	 welding;	 material	 and	 

manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	 

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	and	nano	manufacturing

0308 174 การฝึกปฏิบัติการผลิต 4 3(1-6-0)

 Practical Manufacturing 4

	 การปฏิบติัเพ่ือการวางแผนกระบวนการผลติ	การหล่อ	การขึน้

รูป	การกัดกลึงและการเชื่อม	ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกระบวนการ

ผลิต	ต้นทุนกระบวนการผลิตพื้นฐานการผลิตที่ใช้วัสดุสมัยใหม่	การผลิต

ที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

	 Pract icum	 on	 p lanning	 of 	 manufactur ing	 

processes,	casting,	forming,	machining	and	welding;	material	

and	manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	and	nano	manufacturing

0308 175 การฝึกปฏิบัติการผลิต 5 3(1-6-0)

 Practical Manufacturing 5

	 การปฏิบัติเพ่ือการประยุกต์กระบวนการผลิต	การหล่อ	การ

ขึน้รปู	การกดักลงึและการเชือ่ม	ความสมัพนัธ์ระหว่างวัสดแุละกระบวนการ

ผลิต	ต้นทุนกระบวนการผลิตพื้นฐานการผลิตที่ใช้วัสดุสมัยใหม่	การผลิต

ที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

	 Practicum	 on	 application	 of	 manufacturing	 

processes,	casting,	forming,	machining	and	welding;	material	

and	manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	and	nano	manufacturing

0308 176 การฝึกปฏิบัติการผลิต 6 3(1-6-0)

 Practical Manufacturing 6

	 การปฏิบัติเพื่อการประเมินกระบวนการผลิต	 การหล่อ	 

การขึ้นรูป	 การกัดกลึงและการเชื่อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลิต	ต้นทุนกระบวนการผลิตพื้นฐานการผลิตที่ใช้วัสดุสมัย

ใหม่	การผลิตที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

	 Practicum	 on	 evaluation	 of	 manufacturing	 

processes,	casting,	forming,	machining	and	welding;	material	

and	manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	and	nano	manufacturing

0308 177 การฝึกปฏิบัติการผลิต 7 3(1-6-0)

 Practical Manufacturing 7

 การปฏิบัติเพื่อก�ากับและติดตามกระบวนการผลิต	การหล่อ	

การขึ้นรูป	 การกัดกลึงและการเชื่อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลิต	ต้นทุนกระบวนการผลิตพื้นฐานการผลิตที่ใช้วัสดุสมัย

ใหม่	การผลิตที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

	 Practicum	 on	 monitoring	 of	 manufacturing	 

processes,	casting,	forming,	machining	and	welding;	material	

and	manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	and	nano	manufacturing
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0308 178 การฝึกปฏิบัติการผลิต 8 3(1-6-0)

 Practical Manufacturing 8

	 การปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการกระบวนการผลิต	การหล่อ	

การขึ้นรูป	 การกัดกลึงและการเชื่อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลิต	ต้นทุนกระบวนการผลิตพื้นฐานการผลิตที่ใช้วัสดุสมัย

ใหม่	การผลิตที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

	 Practicum	 on	 management	 of	 manufacturing	 

processes,	casting,	forming,	machining	and	welding;	material	

and	manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	and	nano	manufacturing

 กลุ่มวิศวกรรมการรื้อปรับระบบ 

0308 181 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ 1 3(1-6-0)

 Practical Re-Engineering 1 

 การปฏิบตัเิพือ่เพ่ิมพนูทกัษะพืน้ฐานการศึกษาการท�างาน	การ

พัฒนาเวลาการผลิต	ผังการไหลของ	สัญลักษณ์เทอร์บลิก	การวัดการท�า

งาน	การศกึษาเวลาการท�างาน	การประเมินความสามารถและความพยายาม	

ผังคนเครื่องจักร	การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา	ผังการผลิตของกลุ่ม	

ปัจจัยมนุษย์	วิทยาศาสตร์การรับรู้

	 Practicum	on	basic	of	Work	study;	production	time	

improvement;	flow	process	chart;	Therblig	symbol;	work	meas-

urement;	time	study;	skill	and	effort	rating;	standard	time;	man-

machine	 chart;	motion	 and	 time	 study;	Gang	process	 chart;	

human	factor	integration	and	cognition

0308 182 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ 2 3(1-6-0)

 Practical Re-Engineering 2 

	 การปฏบิตัเิพือ่สงัเคราะห์การศกึษาการท�างาน	การพฒันาเวลา

การผลิต	ผงัการไหลของ	สญัลกัษณ์เทอร์บลกิ	การวดัการท�างาน	การศกึษา

เวลาการท�างาน	 การประเมินความสามารถและความพยายาม	 ผังคน

เครื่องจักร	การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา	ผังการผลิตของกลุ่ม	ปัจจัย

มนุษย์	วิทยาศาสตร์การรับรู้

	 Practicum	on	 synthesis	 of	work	 study;	production	

time	improvement;	flow	process	chart;	Therblig	symbol;	work	

measurement;	time	study;	skill	and	effort	rating;	standard	time;	

man-machine	chart;	motion	and	time	study;	Gang	process	chart;	

human	factor	integration	and	cognition

0308 183 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ 3 3(1-6-0)

 Practical Re-Engineering 3

	 การปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์การศึกษาการท�างาน	การพัฒนาเวลา

การผลิต	ผงัการไหลของ	สญัลกัษณ์เทอร์บลกิ	การวดัการท�างาน	การศกึษา

เวลาการท�างาน	 การประเมินความสามารถและความพยายาม	 ผังคน

เครื่องจักร	การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา	ผังการผลิตของกลุ่ม	ปัจจัย

มนุษย์	วิทยาศาสตร์การรับรู้

	 Practicum	 on	 analysis	 of	work	 study;	 production	 

time	improvement;	flow	process	chart;	Therblig	symbol;	work	

measurement;	time	study;	skill	and	effort	rating;	standard	time;	

man-machine	chart;	motion	and	time	study;	Gang	process	chart;	

human	factor	integration	and	cognition

0308 184 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ 4 3(1-6-0)

 Practical Re-Engineering 4

 การปฏิบัติเพื่อการวางแผนการศึกษาการท�างาน	การพัฒนา

เวลาการผลิต	ผังการไหลของ	สัญลักษณ์เทอร์บลิก	การวัดการท�างาน	การ

ศกึษาเวลาการท�างาน	การประเมนิความสามารถและความพยายาม	ผงัคน

เครื่องจักร	การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา	ผังการผลิตของกลุ่ม	ปัจจัย

มนุษย์	วิทยาศาสตร์การรับรู้

	 Practicum	 on	planning	 of	work	 study;	 production	 

time	improvement;	flow	process	chart;	Therblig	symbol;	work	

measurement;	time	study;	skill	and	effort	rating;	standard	time;	

man-machine	chart;	motion	and	time	study;	Gang	process	chart;	

human	factor	integration	and	cognition

0308 185 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ 5 3(1-6-0)

 Practical Re-Engineering 5

	 การปฏิบัติเพื่อการประยุกต์การศึกษาการท�างาน	การพัฒนา

เวลาการผลิต	ผังการไหลของ	สัญลักษณ์เทอร์บลิก	การวัดการท�างาน	การ

ศกึษาเวลาการท�างาน	การประเมนิความสามารถและความพยายาม	ผงัคน

เครื่องจักร	การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา	ผังการผลิตของกลุ่ม	ปัจจัย

มนุษย์	วิทยาศาสตร์การรับรู้

	 Practicum	on	application	of	work	study;	production	

time	improvement;	flow	process	chart;	Therblig	symbol;	work	

measurement;	time	study;	skill	and	effort	rating;	standard	time;	

man-machine	chart;	motion	and	time	study;	Gang	process	chart;	

human	factor	integration	and	cognition
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0308 186 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ 6 3(1-6-0)

 Practical Re-Engineering 6

	 การปฏิบัติเพื่อการประเมินการศึกษาการท�างาน	การพัฒนา

เวลาการผลิต	ผังการไหลของ	สัญลักษณ์เทอร์บลิก	การวัดการท�างาน	การ

ศกึษาเวลาการท�างาน	การประเมนิความสามารถและความพยายาม	ผังคน

เครื่องจักร	การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา	ผังการผลิตของกลุ่ม	ปัจจัย

มนุษย์	วิทยาศาสตร์การรับรู้

	 Practicum	on	evaluation	of	Work	study;	production	

time	improvement;	flow	process	chart;	Therblig	symbol;	work	

measurement;	time	study;	skill	and	effort	rating;	standard	time;	

man-machine	chart;	motion	and	time	study;	Gang	process	chart;	

human	factor	integration	and	cognition

0308 187 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ 7 3(1-6-0)

 Practical Re-Engineering 7

	 การปฏิบัติเพื่อก�ากับและติดตามการศึกษาการท�างาน	 การ

พัฒนาเวลาการผลิต	ผังการไหลของ	สัญลักษณ์เทอร์บลิก	การวัดการท�า

งาน	การศกึษาเวลาการท�างาน	การประเมินความสามารถและความพยายาม	

ผังคนเครื่องจักร	การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา	ผังการผลิตของกลุ่ม	

ปัจจัยมนุษย์	วิทยาศาสตร์การรับรู้

	 Practicum	on	monitoring	of	Work	study;	production	

time	improvement;	flow	process	chart;	Therblig	symbol;	work	

measurement;	time	study;	skill	and	effort	rating;	standard	time;	

man-machine	chart;	motion	and	time	study;	Gang	process	chart;	

human	factor	integration	and	cognition

0308 188 การฝึกปฏิบัติการรื้อปรับระบบ 8 3(1-6-0)

 Practical Re-Engineering 8

	 การปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาการท�างาน	 การ

พัฒนาเวลาการผลิต	ผังการไหลของ	สัญลักษณ์เทอร์บลิก	การวัดการท�า

งาน	การศกึษาเวลาการท�างาน	การประเมินความสามารถและความพยายาม	

ผังคนเครื่องจักร	การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา	ผังการผลิตของกลุ่ม	

ปัจจัยมนุษย์	วิทยาศาสตร์การรับรู้

	 Practicum	on	management	of	Work	study;	production	

time	improvement;	flow	process	chart;	Therblig	symbol;	work	

measurement;	time	study;	skill	and	effort	rating;	standard	time;	

man-machine	chart;	motion	and	time	study;	Gang	process	chart;	

human	factor	integration	and	cognition

 กลุ่มวิศวกรรมศึกษา 

0308 191 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา 1 3(1-6-0)

 Practical Engineering Education 1 

	 การปฏิบัติเพ่ือเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับงานสอน	งานธุรการ	งานกิจกรรม

นักเรียน	และงานอื่น	ๆ 	ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณธรรม	จริยธรรม

ของครู	

	 Practicum	on	basic	of	Practice	teaching	in	schools	

including	 teaching,	working	 in	 different	 divisions	 such	 as	 

general	affairs,	student	affairs	and	other	works	involved	values	

and	ethics	for	teachers

0308 192 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา 2 3(1-6-0)

 Practical Engineering Education 2 

 การปฏิบัติเพื่อสังเคราะห์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับงานสอน	 งานธุรการ	 งานกิจกรรมนักเรียน	

และงานอื่น	ๆ	ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณธรรม	จริยธรรมของครู	

	 Practicum	 on	 synthesis	 of	 Practice	 teaching	 in	 

schools	including	teaching,	working	in	different	divisions	such	

as	 general	 affairs,	 student	 affairs	 and	 other	works	 involved	 

values	and	ethics	for	teachers

0308 193 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา 3 3(1-6-0)

 Practical Engineering Education 3

	 การปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับงานสอน	 งานธุรการ	 งานกิจกรรมนักเรียน	

และงานอื่น	ๆ	ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณธรรม	จริยธรรมของครู	

	 Practicum	 on	 analysis	 of	 Practice	 teaching	 in	 

schools	including	teaching,	working	in	different	divisions	such	

as	general	affairs,	student	affairs	and	other	works	involved	values	

and	ethics	for	teachers

0308 194 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา 4 3(1-6-0)

 Practical Engineering Education 4

	 การปฏิบัติเพื่อการวางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับงานสอน	 งานธุรการ	 งานกิจกรรมนักเรียน	

และงานอื่น	ๆ	ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณธรรม	จริยธรรมของครู	

	 Practicum	 on	 planning	 of	 Practice	 teaching	 in	 

schools	including	teaching,	working	in	different	divisions	such	

as	 general	 affairs,	 student	 affairs	 and	 other	works	 involved	 

values	and	ethics	for	teachers
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0308 195 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา 5 3(1-6-0)

 Practical Engineering Education 5

	 การปฏิบัติเพื่อการประยุกต์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับงานสอน	 งานธุรการ	 งานกิจกรรมนักเรียน	

และงานอื่น	ๆ	ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณธรรม	จริยธรรมของครู	

	 Practicum	 on	 application	 of	 Practice	 teaching	 in	

schools	including	teaching,	working	in	different	divisions	such	

as	 general	 affairs,	 student	 affairs	 and	 other	works	 involved	 

values	and	ethics	for	teachers	

0308 196 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา 6 3(1-6-0)

 Practical Engineering Education 6

	 การปฏิบัติเพื่อการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับงานสอน	 งานธุรการ	 งานกิจกรรมนักเรียน	

และงานอื่น	ๆ	ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณธรรม	จริยธรรมของครู		

	 Practicum	 on	 evaluation	 of	 Practice	 teaching	 in	

schools	including	teaching,	working	in	different	divisions	such	

as	general	affairs,	student	affairs	and	other	works	involved	values	

and	ethics	for	teachers	

0308 197 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา 7 3(1-6-0)

 Practical Engineering Education 7

	 การปฏิบัติเพื่อก�ากับและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครใูนสถาบนัการศึกษาทีเ่กีย่วกบังานสอน	งานธรุการ	งานกจิกรรมนกัเรยีน	

และงานอื่น	ๆ	ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณธรรม	จริยธรรมของครู		

	 Practicum	 on	monitoring	 of	 Practice	 teaching	 in	

schools	 including	 teaching,	working	 in	 different	 divisions	 

such	as	general	affairs,	student	affairs	and	other	works	involved	

values	and	ethics	for	teachers	

0308 198 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมศึกษา 8 3(1-6-0)

 Practical Engineering Education 8

	 การปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครใูนสถาบนัการศึกษาทีเ่กีย่วกบังานสอน	งานธรุการ	งานกจิกรรมนกัเรยีน	

และงานอื่น	ๆ	ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณธรรม	จริยธรรมของครู		

	 Practicum	on	management	of	Practice	teaching	in	

schools	including	teaching,	working	in	different	divisions	such	

as	general	affairs,	student	affairs	and	other	works	involved	values	

and	ethics	for	teachers	

 กลุ่มวิศวกรรมทั่วไป 

0308 201 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม 1 3(1-6-0)

 Practical Engineering 1 

	 การปฏบิตัเิพือ่เพ่ิมพนูทกัษะพืน้ฐานทางด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

	 Practicum	on	basic	of	science	and	technology

0308 202 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม 2 3(1-6-0)

 Practical Engineering 2 

	 การปฏิบัตเิพือ่สงัเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 Practicum	on	synthesis	of	science	and	technology

0308 203 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม 3 3(1-6-0)

 Practical Engineering 3

	 การปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 Practicum	on	analysis	of	science	and	technology

0308 204 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม 4 3(1-6-0)

 Practical Engineering 4

	 การปฏิบัติเพื่อการวางแผนทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

	 Practicum	on	planning	of	science	and	technology

0308 205 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม 5 3(1-6-0)

 Practical Engineering 5

	 การปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

	 Practicum	on	application	of	science	and	technology

0308 206 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม 6 3(1-6-0)

 Practical Engineering 6

	 การปฏิบัติเ พ่ือการประเมินทางด้านวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี

	 Practicum	on	evaluation	of	science	and	technology

0308 207 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม 7 3(1-6-0)

 Practical Engineering 7

	 การปฏิบัติเพื่อก�ากับและติดตามทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

	 Practicum	on	monitoring	of	science	and	technology
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0308 208 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรม 8 3(1-6-0)

 Practical Engineering 8

	 การปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

	 Practicum	on	management	of	science	and	technology

 กลุ่มวิศวกรรมส�ารวจ 

0308 211 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ 1  3(1-6-0)

 Practical Survey Engineering 1

	 การปฏบิตัเิพือ่เพิม่พนูทกัษะพืน้ฐานทางด้านวศิวกรรมส�ารวจ

	 Practicum	on	basic	of	Survey	Engineering

0308 212 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ 2 3(1-6-0)

 Practical Survey Engineering 2

	 การปฏบิตัเิพือ่เพิม่พนูทกัษะพืน้ฐานทางด้านวศิวกรรมส�ารวจ

	 Practicum	on	basic	of	Survey	Engineering

0308 213 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ 3 3(1-6-0)

 Practical Survey Engineering 3

	 การปฏบิตัเิพือ่เพิม่พนูทกัษะพืน้ฐานทางด้านวศิวกรรมส�ารวจ

	 Practicum	on	basic	of	Survey	Engineering

0308 214 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ 4 3(1-6-0)

 Practical Survey Engineering 4

	 การปฏบิตัเิพือ่เพิม่พนูทกัษะพืน้ฐานทางด้านวศิวกรรมส�ารวจ

	 Practicum	on	basic	of	Survey	Engineering

0308 215 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ 5 3(1-6-0)

 Practical Survey Engineering 5

	 การปฏบิตัเิพือ่เพิม่พนูทกัษะพืน้ฐานทางด้านวศิวกรรมส�ารวจ

	 Practicum	on	basic	of	Survey	Engineering

0308 216 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ 6 3(1-6-0)

 Practical Survey Engineering 6

	 การปฏบิตัเิพือ่เพิม่พนูทกัษะพืน้ฐานทางด้านวศิวกรรมส�ารวจ

	 Practicum	on	basic	of	Survey	Engineering

0308 217 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ 7 3(1-6-0)

 Practical Survey Engineering 7

	 การปฏบิตัเิพือ่เพิม่พนูทกัษะพืน้ฐานทางด้านวศิวกรรมส�ารวจ

	 Practicum	on	basic	of	Survey	Engineering

0308 218 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมส�ารวจ 8 3(1-6-0)

 Practical Survey Engineering 8

	 การปฏบิตัเิพือ่เพิม่พนูทกัษะพืน้ฐานทางด้านวศิวกรรมส�ารวจ

	 Practicum	on	basic	of	Survey	Engineering

 - กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม  จ�านวน  6  หน่วยกิต 

0308 998 โครงงานวิศวกรรมปฏิบัติ 1 3(1-6-0)

 Practical Engineering Project 1 

	 นสิติด�าเนนิการศกึษาจัดท�าเค้าโครง	แผนงานการจดัการโครง

งานด้านวิศวกรรม	แล้วน�าเสนอรายงาน	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครง

งานนั้น

	 Students	must	 study	 and	 complete	 engineering	

proposal	report	and	take	an	oral	examination

0308 999 โครงงานวิศวกรรมปฏิบัติ 2 3(1-6-0)

 Practical Engineering Project 2

	 นิสิตด�าเนินการท่ีได้ศึกษาไว้ในโครงงานวิศวกรรมให้ส�าเร็จ		

พร้อมเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น	

	 The	project	must	be	related	to	the	area	of	study	and	

approved	by	committees.	The	student	must	write	a	competed	

technology	report	and	take	an	oral	examination

 2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์อาชีพ  จ�านวน 3 หน่วยกิต

0308 000 การฝึกงานทางวิศวกรรมปฏิบัติ 3(240 ชั่วโมง)

 Practical Engineering Training  

	 นิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในสาขาวิชาท่ีก�าลังศึกษาอยู่	

การฝึกงานต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาและฝึกงานของ

คณะและนิสิตต้องส่งบันทึกรายงานการฝึกงานเพ่ือประกอบการประเมิน

ผลด้วย

	 The	 student	must	 pass	 a	 practical	 engineering	

training	in	his/her	area	of	study	and	approved	by	the	committees.	

A	training	report	is	required	for	evaluating

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ�านวน 6 หน่วยกิต  

	 	 ก�าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต	นิสิตสามารถเลือกเรียน

และสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	(ต่อเนื่อง)

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in		Mechatronics	Engineering	

	 	 	 	 (Continuing	Program)	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Engineering	(Mechatronics	Engineering)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Eng.	(Mechatronics	Engineering)

หลักสูตร   
	 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		86		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                           

 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

ไม่น้อยกว่า 62  หน่วยกิต

18  หน่วยกิต

	 	 2.1.1	 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6		หน่วยกิต

	 	 2.1.2	 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 12		หน่วยกิต

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน

	 	 2.2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

	 	 2.2.2	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

44  หน่วยกิต

41		หน่วยกิต

3		หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 86  หน่วยกิต

หมายเหตุ ส�าหรับผู้เข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าหรือปริญญาตร	ี จะได้รับการยกเว้น	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	(12	หน่วยกิต)	โดยได้รับความเห็นชอบ	จากผู้รับผิดชอบหลักสูตร	
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน 18 หน่วยกิต 

	 0308		101	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ	 3(3-0-6)

	 	 Thai	for	Communication	and	Presentation		

	 0308		102	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Communication	and	Presentation	

	 0308		103	 วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Science		

	 0308		104	 คณิตศาสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Mathematics	

	 0308		105	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร	 3(3-0-6)

	 	 Human	Relations	in	Organization			

	 0308		106	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 Laws	and	Ethics	in	Profession		

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน  62  หน่วยกิต

 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน   จ�านวน 18 หน่วยกิต

  -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ�านวน 

6 หน่วยกิต

	 0308	107	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics		

	 0308	108	 วิทยาศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Sciences	

  - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  จ�านวน  12  หน่วยกิต

	 0309	109	 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

	 	 Fundamentals	of	Computer	Programming	

	 	 for	Mechatronics	Engineering	

	 0309		110	 การเขียนแบบกราฟฟิกส�าหรับวิศวกรรม	 3(2-2-5)

	 	 เมคาทรอนิกส์

	 	 Graphic	Drawing	for	Mechatronics	

	 	 Engineering			

	 0309		111	 สถิตยศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Statics	for	Mechatronics	Engineering	

	 0309		112	 วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า	 3(2-2-5)

	 	 Electric	Circuit	and	Electrical	Machines	

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  จ�านวน 44 หน่วยกิต

  - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  จ�านวน  41  หน่วยกิต 

	 0309		113	 พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Fundamentals	of	Electronic	Devices	

	 0309		114	 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Logic	Design	

	 0309		115	 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	1	 1(0-3-0)

	 	 Mechatronics	Engineering	Laboratory	1	

	 0309		116	 การออกแบบกลไก	 3(3-0-6)

	 	 Mechanism	Design	

	 0309		117	 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	2	 1(0-3-0)

	 	 Mechatronics	Engineering	Laboratory	2	

	 0309		118	 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์	 3(3-0-6)

	 	 Sensors	and	Transducers	

	 0309		119	 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติและการควบคุม	 3(2-2-5)

	 	 Automation	Technology	and	Control	

	 0309		120	 การออกแบบระบบฝังตัว	 3(3-0-6)

	 	 Embedded	System	Design	

	 0309		121	 หุ่นยนต์และการประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Robotics	and	Applications	

	 0309		122	 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	3	 1(0-3-0)

	 	 Mechatronics	Engineering	Laboratory	3	

	 0309		123	 ปัญญาประดิษฐ์	 3(3-0-6)

	 	 Artificial	Intelligence	

	 0309		124	 การออกแบบเครื่องจักรกล	 3(3-0-6)

	 	 Machine	Design	

	 0309		125	 การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชชีนวิชั่น	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Image	Processing	and	Machine	Vision	

	 0309		126	 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและก�าลังของไหล	 3(3-0-6)

	 	 Electric	Drive	Systems	and	Fluid	Power	

	 0309		127	 การออกแบบวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 2(2-2-2)

	 	 Mechatronics	Engineering	Design	

	 0309		128	 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Speical	Study	in	Mechatronics	Engineering	

  - กลุม่วชิาสร้างเสรมิประสบการณ์วชิาชพี  จ�านวน 3 หน่วยกติ 

	 0309		401	 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ส�าหรับ	 1(1-2-0)

	 	 โปรแกรมต่อเนื่อง	1

	 	 Mechatronics	Engineering		Project	for	

	 	 Continuing	Program	1	
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	 0309		402	 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ส�าหรับ	 2(2-4-0)

	 	 โปรแกรมต่อเนื่อง	2

	 	 Mechatronics	Engineering		Project	

	 	 for	Continuing	Program	2	

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	รายวิชา

ดังนี้

	 0309		201	 เครื่องจักรกลของไหล	 3(3-0-6)

	 	 Fluid	Machinery	

	 0309		202	 ระบบเครื่องจักรในโรงงาน	 3(3-0-6)

	 	 Machine	System	in	Factory	

	 0309		203	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Economics	for	Industry

	 0309	204	 กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Manufacturing	Processes	and	Quality	Control	

	 0309		205	 วิศวกรรมซ่อมบ�ารุงส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Maintenance	Engineering	for	Industry
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แผนการศึกษา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ระบบพิเศษ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0308	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)

0308	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)

0308	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)

0308	107 คณิตศาสตร์วิศวกรรม

Engineering	Mathematics

3(3-0-6)

0309	110 การเขียนแบบกราฟฟิกส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Graphic	Drawing	for	Mechatronics	Engineering

3(2-2-5)

0309	112 วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electric	Circuit	and	Electrical	Machines

3(2-2-5)

0309	128 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Speical	Study	in	Mechatronics	Engineering

3(3-0-6)

รวม 21

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0308	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)

0308	108 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

Applied	Sciences

3(3-0-6)

0309	109 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Fundamentals	of	Computer	Programming	for	Mechatronics	Engineering

3(2-2-5)

0309	111 สถิตยศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Statics	for	Mechatronics	Engineering

3(3-0-6)

0309	113 พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Fundamentals	of	Electronic	Devices

3(3-0-6)

0309	114 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก

Digital	Logic	Design

3(3-0-6)

0309	115 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	1

Mechatronics	Engineering	Laboratory	1

1(0-3-0)

รวม 19
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0308	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)

0309	xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)

0309	xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)

รวม 9

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0308	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)

0309	117 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	2

Mechatronics	Engineering	Laboratory	2

1(0-3-0)

0309	118 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

Sensors	and	Transducers

3(3-0-6)

0309	119 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติและการควบคุม

Automation	Technology	and	Control

3(2-2-5)

0309	123 ปัญญาประดิษฐ์

Artificial	Intelligence

3(3-0-6)

0309	124 การออกแบบเครื่องจักรกล

Machine	Design

3(3-0-6)

0309	125 การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชชีนวิชั่น

Digital	Image	Processing	and	Machine	Vision

3(3-0-6)

0309	401 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ส�าหรับโปรแกรมต่อเนื่อง	1

Mechatronics	Engineering	Project	for	Continuing	Program	1

1(1-2-0)

รวม 20
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0309	116 การออกแบบกลไก

Mechanism	Design

3(3-0-6)

0309	120 การออกแบบระบบฝังตัว

Embedded	System	Design

3(3-0-6)

0309	121 หุ่นยนต์และการประยุกต์

Robotics	and	Applications

3(3-0-6)

0309	122 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	3

Mechatronics	Engineering	Laboratory	3

1(0-3-0)

0309	126 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและก�าลังของไหล

Electric	Drive	Systems	and	Fluid	Power

3(3-0-6)

0309	127 การออกแบบวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Mechatronics	Engineering	Design

2(2-2-2)

0309	402 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ส�าหรับโปรแกรมต่อเนื่อง	2

Mechatronics	Engineering	Project	for	Continuing	Program	2

2(2-4-0)

รวม 17
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน  18  หน่วยกิต 

0308 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ 3(3-0-6)

 Thai for Communication and Presentation 

		 ภาษาไทย	 ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร	 โดยเน้น

กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทั้งการพูด	การอ่าน	การเขียน	ศึกษาหาความรู้

และประสบการณ์จากการอ่าน	การฟังสารต่าง	ๆ	อย่างมีวิจารณญาณ	และ

สามารถน�าเสนอความรูท้ีไ่ด้ตามขัน้ตอน	และรูปแบบของการน�าเสนอด้วย	

การเขียนและการพูด

	 Thai	language	communication	based	on	principles,	

theory	and	practice	through	listening,	speaking,	reading,	and	

writing.	 Expectation	 to	 critically	 acquire	 knowledge	 and	 to	

present	the	learning	appropriately.

0308 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ 3(3-0-6)

 English for Communication and Presentation 

	 ภาษาอังกฤษ	 ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร	 โดยเน้น

กระบวนการทักษะสัมพันธ์	ทั้งการพูด	การอ่าน	การเขียน	ศึกษาหาความรู้

และประสบการณ์จากการอ่าน	การฟังสารต่าง	ๆ	อย่างมีวิจารณญาณ	และ

สามารถน�าเสนอความรูท้ีไ่ด้ตามขัน้ตอน	และรูปแบบของการน�าเสนอด้วย	

การเขียนและการพูด

	 English	language	communication	based	on	principles,	

theory	and	practice	through	listening,	speaking,	reading,	and	

writing.	 Expectation	 to	 critically	 acquire	 knowledge	 and	 to	

present	the	learning	appropriately.

0308 103 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

 General Science

	 กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 	 ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ในการด�ารงชีวิต	รวมทั้งพันธุศาสตร์	วิวัฒนาการ	ความหลาก

หลายทางชีวภาพ	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์	สารเคมีใกล้ตัว	

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	 การใช้สารทดแทน	พลังงานและการ

อนุรักษ์	เทคโนโลยีสมัยใหม่

	 Science	processes,	general	scientific	knowledge	in	

daily	life,	genetics,	evolution,	biodiversity,	local	expertise,	use	

of	local	knowledge,	commonly	used	chemicals,	safety	aspects	

in	 chemical	 uses,	 chemical	 substitutes,	modern	 technology,	

energy	and	its	conservation.

0308 104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

 General Mathematics 

	 พฒันาการทางความรู้	ทักษะ	และเจตคติเชิงคณิตศาสตร์	การ

จัดการและการน�าเสนอข้อมูลในชีวิตประจ�าวัน	 โดยใช้พ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์	การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิชาชีพต่าง	ๆ

	 Knowledge	development	in	mathematics,	skills	and	

attitudes	towards	mathematics,	management	and	presentation	

of	 daily	 life	 data	 based	 on	 basic	mathematics,	 and	 applied	

mathematics	for	occupations.

0308 105 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 3(3-0-6)

 Human Relations in Organization   

		 แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาส�าหรับพัฒนากระบวนการการสร้าง

มนุษยสัมพันธ์และการท�างานเป็นทีม	 โดยเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติในการ

จัดกิจกรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ	การวิเคราะห์ขอบเขตและปัจจัย

ท่ีมอีทิธิพลต่อการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในทีมงาน	ท้ังตัวบุคคลและองค์การ	

เพ่ือน�าไปสู่การปรับพฤติกรรมตนเอง	 และเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นบน

ความหลากหลายของวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภาวะผู้น�าที่

มีผลต่อการพัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการสื่อสาร	การประสานงาน	การ

วิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งที่ประสบความส�าเร็จและล้มเหลวในองค์การ

			 Concept	 and	 psychology	 theory	 for	 developing	 

human	relationship	process	and	teamwork	with	emphasis	on	

practice	 skills	 in	 the	 activity	 of	 powerful	 teams,	 analysis	 

framework	 and	 factors	 affecting	 human	 relationships	 for	 

personal	and	organizational	teamwork	in	order	to	adjust	their	

behavior	and	understand	 the	behavior	of	others	 from	various	

cultures,	 to	 guide	 building	 leadership	 affecting	 teamwork	 

development	 using	 communication	 techniques,	 connecting,	

analyze	 case	 study	 of	 both	 achievement	 and	 failure	 in	 

organizations.

0308 106 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

 Laws and Ethics in Profession  

	 หลกักฎหมายท่ัวไป	พระราชบัญญติัและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กบัอุตสาหกรรม	พระราชบญัญตัวิชิาชพีวศิวกรรม	ทฤษฎีจรยิศาสตร์	หลกั

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ	 คุณค่าและความเชื่อจรรยาบรรณวิชาชีพ	

ประเดน็ปัญหาทางกฎหมายและจรยิธรรมท่ีเกีย่วข้องกบัวิชาชีพและความ

เชื่อทางวัฒนธรรม	การตัดสินใจเชิงจริยธรรม

	 General	 principles	 of	 law,	 industrial	 acts	 and	 law,	

professional	engineering	and	midwifery	acts,	ethical	theories;	

ethical	engineering	principles,	values	and	beliefs,	code	of	ethics,	

legal,	 ethical	 and	 cultural	 issues	 in	professional	 engineering	

practice,	ethical	decision-making.
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ�านวน  62  หน่วยกิต 

 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  จ�านวน  18  หน่วยกิต

  - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จ�านวน 

6 หน่วยกิต

0308 107 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics  

	 ทบทวนสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	 แบบจ�าลองระบบทางกล	

การแปลงลาปลาซ	ผลเฉลยสมการเชงิอนพัุนธ์สามญัแบบอนกุรม	ค่าไอเกน

และไอเกนเวกเตอร์	ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น	อนุกรมฟูเรียร์	

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและปัญหาขอบ	 สมการความร้อน	 สมการคลื่น	

สมการลาปลาซการแปลงฟูเรียร์

	 Review	 of	 differential	 equations,	 models	 of 

mechanical	 systems,	 Laplace	 transform,	 series	 solutions,	 

eigenvalues	 and	 eigenvectors,	 systems	 of	 linear	 ordinary	 

differential	equations,	Fourier	series,	partial	differential	equations	

and	boundary	value	problems,	heat	equation,	wave	equation,	

Laplace’s	equation,	Fourier	transform.

0308 108 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)

 Applied Sciences 

	 การเคลื่อนที่	 พลังงาน	การสั่นสะเทือนและเสียง	 ระบบของ

เลนส์	ทฤษฎีคลื่นแสง	ความร้อนและระบบของก๊าซอุดมคติ	เทอร์โมไดนา

มิกส์และเครื่องจักรกลความร้อน	ทฤษฎีจลน์	 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 ทฤษฎีสัมพันธภาพ	 อิเล็กตรอน	 กัมมันตรังสีและ

นิวเคลียส	ทฤษฎีควอนตัม	คลื่นและอนุภาพ

	 Motion,	 energy,	 vibrations	 and	 sound	 lens	 

systems,	 heat	 and	 ideal	 gas	 systems,	 thermodynamics	 and	 

the	 heat	 engine,	 kinetic	 theory,	 electromagnetic	 fields	 and	

electromagnetic	waves	relativity	theory	electrons	radiation	and	

the	nucleus	quantum	the	theory	waves	and	particles.

  - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  จ�านวน 12 หน่วยกิต

0309 109 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 ส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

 Fundamentals of Computer Programming 

 for Mechatronics Engineering 

	 แนวคิดและส่วนประกอบคอมพิวเตอร์	 การออกแบบและ

ระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม	 แนะน�าการออกแบบและการสร้าง

โปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง:	ชนิดข้อมูลและนิพจน์	ค�าสั่งเชิงวนซ�้าและ

เชิงควบคุมแบบมีเงื่อนไข	ฟังก์ชัน	ตรรกะแบบบูลลีน	โครงสร้างแถวล�าดับ

และโครงสร้างระเบียน	พอยน์เตอร์	และรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ

	 Computer	concept	and	components,	program	design	

and	development	methodology,	introduction	to	program	design	

and	 implementation	 using	 a	 high-level	 language:	 types	 and	

expressions,	 iterative	 and	 conditional	 control	 statements,	 

functions,	Boolean	logic,	array	and	record	structures,	pointers,	

and	practical	exercises	included.

0309 110 การเขียนแบบกราฟฟิกส�าหรับวิศวกรรม 3(2-2-5)

 เมคาทรอนิกส์

 Graphic Drawing for Mechatronics Engineering   

	 การเขยีนตวัอกัษรและภาพฉายออโธกราฟฟิกส์	ววิช่วย	ความ

ยาวจริง	มุมและทิศทางของเส้นตรง	 ของระนาบ	การเขียนภาพ	พื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ	 (CAD)	 และคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

(CAM)		การแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่าง	CAD/CAM	การค�านวณคณุสมบตัิ

ทางเรขาคณิตและมวล	 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข	

เครื่องจักร	CNC	เครื่องพิมพ์สามมิติ	แบบจ�าลองและการวิเคราะห์ไฟไนต์

เอลิเมนต์

	 Dimension	 and	 notes,	 orthographic	 projection,	 

pictorial	 drawing,	 section	and	convention,	working	drawing,	

reference	planes,	points	and	lines,	lines	and	planes,		auxiliary	

views,	 fundamentals	 of	Computer	Aided	Design	 (CAD)	 and	

Computer	 Aided	Manufacture	 (CAM),	 CAD/CAM	 Data	 

Exchange,	 Geometrical	 and	Mass	 Property	 Calculations,	 

Fundamental	Computer	Numerical	Control	,	CNC	Machines,	3D	

Printing	,	Finite	Element	model	and	analysis.

0309 111 สถิตยศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Statics for Mechatronics Engineering

	 พื้นฐานของสถิตยศาสตร์	ระบบของแรง	โมเมนต์	การสมดุล

ของวัตถุ	โครงสร้าง	ความเสียดทาน	และแรงกระจาย

	 Basic	 of	 statics;	 force	 system;	moment;	 stability;	

structure;	friction;	and	distribution	force.

0309 112 วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5)

 Electric Circuit and Electrical Machines 

	 ความรู้พื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 แรงดัน	

กระแส	ก�าลัง	พลังงาน	ความต้านทาน	ความจุไฟฟ้า	ความเหนี่ยวน�า	กฎ

ของโอห์ม	การแบ่งแรงดันและกระแส	กฎของเคอร์ชอฟฟ์	วธิกีารโหนดและ

เมช	ทฤษฎีของเทวินิน	 และ	นอร์ตัน	ทฤษฎีซุปเปอร์โพซิช่ัน	 คุณสมบัติ

สญัญาณซายน์			เลขจ�านวนเชงิซ้อน		เฟเซอร์	การวเิคราะห์วงจรกระแสสลบั

เฟสเดียวและสามเฟส	หม้อแปลงไฟฟ้า	เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน�า
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	 Basic	Knowledge	 of	Electronic	Circuits	 :	Voltage,	

Current,	Power,	Energy,	Resistance,	Capacitance,	Inductance	,	

Ohm’s	law,	voltage	and	current	deviders,	Kirchhoff’s	law,	node	

and	mesh	methods,	Thevenin’s	and	Norton’s	theorems,	theory	

of	superposition,	sinusoidal	signals,	complex	numbers,	phasors,	

ac	single-phase	and	three-phase	circuit	analysis,	Transformer,	

Induction	machines.

2. วิชาเฉพาะด้าน  จ�านวน 44 หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  จ�านวน 41 หน่วยกิต 

0309 113 พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Fundamentals of Electronic Devices 

	 วิ วัฒนาการ	 ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 สารกึ่งตัวน�า	

คุณสมบตัแิละแบบจ�าลองของไดโอด	ตวัท�ากระแสตรงและแหล่งจ่ายก�าลงั

กระแสตรง	การใช้งานไดโอดทั่วไป	ไดโอดส�าหรับงานพิเศษ	ทรานซิสเตอร์

แบบสองขั้วและลักษณะเฉพาะ	วงจรให้แรงดันไบแอสกระแสตรง	แนะน�า

วงจรขยายสญัญาณ	วงจรขยายทีใ่ช้ทรานซสิเตอร์แบบสองขัว้	ทรานซสิเตอร์

แบบฟิลด์เอฟเฟค	มอสเฟท	การตอบสนองความถี่ของวงจรขยาย	วงจร

ขยายเชงิด�าเนนิการและการประยกุต์ใช้งาน	วงจรออสซลิเลเตอร์	วงจรมลัติ

ไวเบรเตอร์

	 Evolution	of	electronic	devices,	semiconductors;	diode	

characteristics	and	models,	 rectifiers	and	DC	power	supplies,	

common	diode	applications,	special	application	diodes,	bipolar	

junction	transistors	and	their	characteristics,	DC	biasing	circuits,	

introduction	to	amplifiers,	BJT	amplifiers,	field-effect	transistors	

and	their	characteristics,	MOSFET,	amplifier	frequency	response,	

operational	 amplifiers	 and	 their	 applications,	 oscillators,	 and	

multivibrators.

0309 114 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3(3-0-6)

 Digital Logic Design 

	 ระบบจ�านวนและรหัส	 พีชคณิตแบบบูลีน	 หลักการการ

ออกแบบวงจรตรรกะเชิงจัดหมู ่และวงจรตรรกะเชิงจัดหมู ่ส�าเร็จรูป	

การออกแบบวงจรโดยใช้คาร์โน	การออกแบบวงจรตรรกะโดยใช้	สเตตแมชชนี 

หลักการการออกแบบ	 วงจรตรรกะเป็นล�าดับและวงจรตรรกะเป็นล�าดับ

ส�าเร็จรูป	 การออกแบบวงจรตรรกะเป็นล�าดับแบบ	ประสานเวลาและไม่

ประสานเวลา	วงจรรวมดิจิทัลตระกูลต่างๆ	อุปกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรม

ได้	 การต่อเชื่อมกับวงจรแอนาล็อก	การแนะน�าวิธีใช้การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบวงจรดิจิทัล

	 Number	 systems	 and	 codes,	 Boolean	 algebra,	 

combinational	 logic	 design	principles	 and	practices,	 circuit	

design	by	using	Karnaugh	map	and	algorithm	state	machine,	

sequential	logic	design	principles	and	practices,	synchronous	

and	asynchronous	sequential	logic,	digital	integrated	circuits,	

programmable	logic	devices,	interfacing	with	analogue	circuits.

0309 115 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)

 Mechatronics Engineering Laboratory 1 

	 ปฏิบัติการพื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรต่างๆ	

การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิกแบบต่างๆ

	 Experiments	on	basic	electronic	devices	and	circuits,	

digital	logic	circuits	design.

0309 116 การออกแบบกลไก 3(3-0-6)

 Mechanism Design 

	 หลักการออกแบบกลไก	 การวิ เคราะห ์การเคลื่อนท่ี	

การวิเคราะห์พลศาสตร์ของกลไก	ออกแบบหากลไกท่ีเหมาะสม	แนะน�า

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกลไก

	 Principal	of	mechanism;	motion	analysis;	kinematics	

analysis	 of	mechanism;	 optimal	mechanism;	 introduction	 to	

machinery	design	program.

0309 117 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 1(0-3-0)

 Mechatronics Engineering Laboratory 2 

	 ปฏิบัติการการใช้งานเซนเซอร์และตัวกระตุ้นแบบต่างๆ	

การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์	ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น

	 Experiments	 on	 sensor	 and	 actuator	 applications,	

Microcontroller	applications,	basic	robotic	systems.

 

0309 118 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6)

 Sensors and Transducers 

	 แนะน�าเซนเซอร์และทรานสดวิส์เซอร์แบบต่างๆ	ท่ีใช้ในทางวัด	

คณุสมบัติทางกล	และทางไฟฟ้า	คณุลกัษณะของเซนเซอร์แบบต่างๆ	วงจร

การปรับสภาพสัญญาณส�าหรับเซนเซอร์	 การออกแบบวงจรเชื่อมต่อ

เซนเซอร์	การส่งข้อมลูระหว่างเซนเซอร์กบัอปุกรณ์ควบคมุ	การแปลงข้อมลู

และระบบรวบรวมข้อมูล	แนะน�าโครงข่ายเซนเซอร์	แนะน�าระบบเซนเซอร์

ปัญญา	

	 Introduction	 to	 sensors	 and	 transducers	 in	 

measurement,	 mechanical	 and	 electrical	 properties,	 

characteristics	of	various	sensors,	signal	conditioning	circuits	

for	sensors,	design	of	sensor	interface	circuits,	data	transmission	

between	sensors	and	control	devices,	data	conversion	and	data	

acquisition	systems,	introduction	to	intelligent	sensor	systems,	

introduction	to	sensor	networks.
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0309 119 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติและการควบคุม 3(2-2-5)

 Automation Technology and Control 

	 แนะน�าส่วนประกอบในระบบอัตโนมัติ	 ได้แก่	 หุ ่นยนต์,	

เครื่องจักรอัตโนมัติ,	 ตัวตรวจวัด,	 วงจรตั้งเวลาและวงจรนับ,	 อุปกรณ์

กระตุน้,	อเิล็กโทร-นิวแมตกิ,การควบคุมเชิงตรรกะทีส่ามารถโปรแกรมได้,	

ระบบควบคมุและประมวลแบบศูนย์รวม,	การออกแบบเคร่ืองจักรอตัโนมัต	ิ

ได้แก่	การออกแบบทางกล	การออกแบบทางไฟฟ้า	และการเขยีนโปรแกรม

ควบคุม,	พื้นฐานการควบคุมอัตโนมัติ	 การวิเคราะห์และแบบจ�าลองของ

การควบคุมเชิงเส้น	เสถียรภาพของการป้อนกลับ

	 Introduction	to	components	in	automation	systems,	

including	 robotics,	 automated	machines,	 sensors,	 timer	 

and	 counter	 circuits,	 actuators,	 electro-pneumatic	 circuits,	

programmable	logic	control,	process	control,	supervisory	control	

and	data	acquisition	(SCADA);	Automation	machines	designd	

including	machanics,	electrical,	and	control;	Automatic	control	

principles;	 analysis	 and	 modelling	 of	 l inear	 control	

elements,stability	of	feedback	systems.

0309 120 การออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6)

 Embedded System Design 

	 การออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล	 ไมโคร

คอนโทรลเลอร์และไมโครคอมพิวเตอร์	 ชนิดข้อมูล	 ตัวจับเวลาและการ

ขัดจังหวะ	วิธีและมาตรฐานการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์รอบนอก	การสื่อสาร

ข้อมูลและเครือข่าย	การออกแบบระบบฝังตัว	การออกแบบการเช่ือมโยง

กับผู้ใช้การโปรแกรมแบบฝังตัว	 ระบบปฏิบัติการเวลาจริงแบบฝังตัว

เบื้องต้น	อินเทอร์เน็ตส�าหรับสรรพสิ่ง

	 Processor	architecture	design,	microcontrollers	and	

microcomputers,	 data	 types,	 timers	 and	 interrupt,	 peripheral	

interfacing	methods	and	standards,	data	communication	and	

networks,	 embedded	 system	design,	 user	 interface	 design,	

embedded	programming,	introduction	to	embedded	real	time	

operating	systems,	Internet	of	things.

 

0309 121 หุ่นยนต์และการประยุกต์ 3(3-0-6)

 Robotics and Applications 

	 การออกแบบ	การวิเคราะห์	และการควบคมุของกลไกหุน่ยนต์	

การใช้พิกัดเอกพันธ์ทางด้านจลนศาสตร์และพลศาสตร์	 เซนเซอร์และ

อุปกรณ์กระตุ้น	 การควบคุมการเคลื่อนที่	 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

อุตสาหกรรม	การวางแผนเส้นทางและการน�าร่อง	 การระบุต�าแหน่ง	 การ

เคลื่อนไหวและการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่	

	 Design,	analysis,	and	control	of	robotic	mechanisms,	

use	of	homogeneous	coordinates	for	kinematics	and	dynamics,	

sensors	and	actuators,	motion	control,	industrial	robotic	program-

ming,	path	planning	and	navigation,	 localization,	 locomotion	

and	control	of	mobile	robots.

 

0309 122 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3 1(0-3-0)

 Mechatronics Engineering Laboratory 3

	 ปฏิบตักิารระบบการระบบขบัเคลือ่น	ตวักระตุน้	ระบบควบคมุ

อัตโนมัติ	และ	การควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้		

	 Experiments	on	drive	systems,	actuators,	automatic	

control	systems	and	programmable	logic	control.

 

0309 123 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)

 Artificial Intelligence 

	 โครงข่ายประสาทเบือ้งต้น	โครงข่ายแบบแฮมมิง่	โครงข่ายแบบ

โฮปฟีลด์	กฎการเรียนรู้แบบเพอร์เซปตรอน	การเรียนรู้แบบเฮบเบียน	การ

เรียนรู้แบบวิโดฮอร์ฟ	 การแพร่กลับ	 บทน�าฟัซซี่และคุณสมบัติ	 ความ

สัมพันธ์แบบฟัซซี่	คณิตศาสตร์ฟัซซี่	ตรรกะฟัซซี่	การประยุกต์ใช้งานและ

การควบคุมฟัซซี่	

	 Introduction	to	neural	networks,	Hamming	network,	

Hopfield	network,	perceptron	 learning	rule,	Hebbian	 learning,	

Widrow-Hoff	learning,	backpropagation,	introduction	to	Fuzzy	

set	with	properties,	fuzzy	relations,	fuzzy	arithmetic,	fuzzy	logic,	

applications	and	fuzzy	control.

0309 124 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6)

 Machine Design 

	 พืน้ฐานการออกแบบเครือ่งจักรกล	คณุสมบัติของวัสด	ุทฤษฎี

ความเสยีหายของชิน้งานเครือ่งจกัร	โครงงานออกแบบ	โปรแกรมใช้ส�าหรบั

ออกแบบเครื่องจักรกล

	 Fundamental	 of	mechanical	 design;	 properties	 of	

materials;	theory	of	failure	of	machine	elements;	design	project;	

program	used	for	machine	design.

0309 125 การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชชีนวิชั่น 3(3-0-6)

 Digital Image Processing and Machine Vision 

	 พื้นฐานของการประมวลภาพดิจิทัลและแนวคิดแมชชีนวิชั่น		

การได้มาของภาพแบบต่างๆ	การแปลงข้อมลูของภาพ	การปรบัปรงุภาพให้

ดีขึ้น		การซ่อมแซมภาพ		การประมวลภาพสี		การบีบอัดข้อมูลภาพ		การ

ประมวลภาพแบบสัณฐานวิทยา		การแบ่งแยกภาพ	การแทนและการจ�ากัด

ความภาพ	 	 การดึงลักษณะเด่นออกมา	 การรู้จ�าวัตถุ	 	 สถาปัตยกรรม

ฮาร์ดแวร์ส�าหรับแมชชีนวิชั่น

	 Fundamental	digital	image	processing	and	machine	

vision	concepts,	image	acquisition,	image	transformation,	image	

enhancement,	image	restoration,	color	image	processing,	image	
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compression,	morphological	image	processing,	image	segmen-

tation,	image	representation	and	description,	feature	extraction,	

image	recognition,	hardware	architectures	for	machine	vision.

 

0309 126 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและก�าลังของไหล 3(3-0-6)

 Electric Drive Systems and Fluid Power

	 พืน้ฐานของอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ก�าลงั		เคร่ืองแปลงผันก�าลงั	

เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสตรง	 เครื่องแปลงผันกระแสตรง

เป็นกระแสตรง	 เครื่องแปลงผันไซโคล	 เคร่ืองผกผัน	 ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์ระบบขับเคล่ือนเซอร์โว	 ตัวกระตุ้นแบบเครื่องกลไฟฟ้า	 หลักการ

ของก�าลัง-ของไหล	 ส่วนประกอบของระบบกระตุ้นแบบไฮดรอลิกส์และ

นิวแมติกส์	 การออกแบบวงจรทางด้านไฮดรอลิกส์และแบบนิวแมติกส์	

ระบบส่งถ่ายก�าลัง

	 Fundamentals	 of	 power	 electronic	 devices,	 

power	 converters,	 ac	 to	 dc	 converters,	 dc	 to	 dc	 converters,	 

cycloconverters,	 inverters,	motor	 drive	 systems,	 servo	 drive	

systems,	electromechanical	actuators,	principles	of	fluid	power,	

components	 of	 hydraulic	 and	pneumatic	 actuation	 systems,	

hydraulic	 and	pneumatic	 circuit	 design,	 power	 transmission	

systems.

 

0309 127 การออกแบบวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2(2-2-2)

 Mechatronics Engineering Design 

	 การศกึษาค�านยิามของงานและผลิตภณัฑ์ด้านเมคาทรอนกิส์	

ออกแบบและผลิตช้ินส่วนของเครื่องจักรกล	 ตัวขับและตัวส่งก�าลัง	

ออกแบบและผลติส�าหรบังานด้านการควบคมุ	การเขยีนโปรแกรมและการ

อินเตอร์เฟสเพื่อควบคุมชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล	เศรษฐาสตร์วิศวกรรม

	 Study	 for	 definition	 specification	 of	mechatronics	

products,	 design	 and	produce	mechanical	 parts,	 driver	 and	

transmission,	design	and	produce	for	control,	Programming	and	

interfacing	 for	 controlling	mechanical	 parts,	 engineering	 

economics.

 

0309 128 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Speical Study in Mechatronics Engineering

	 การศกึษาหวัข้อทีน่่าสนใจทางวศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ภายใต้

การดูแลของอาจารย์ผู้สอน	การน�าเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเม

คาทรอนิกส์

	 Study	 in	 the	 interested	 topics	 of	Mechatronics	

Engineering	 under	 the	 supervision	 of	 teaching	 staff,	 oral	

presentation	of	the	interested	topics	of	Mechatronics	Engineering.	

 -  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ จ�านวน 3 หน่วยกิต 

0309 401 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ส�าหรับ 1(1-2-0)

 โปรแกรมต่อเนื่อง 1

 Mechatronics Engineering  Project 

 for Continuing Program 1 

	 นิสิตด�าเนินการศึกษาจัดท�าเค้าโครง	 แผนงานการจัดการ

โครงงานด้านวิศวกรรม	แล้วน�าเสนอรายงาน	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

โครงงานนั้น

	 Students	must	 study	 and	 complete	 engineering	

proposal	report	and	take	an	oral	examination.

0309 402 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ส�าหรับ 2(2-4-0)

 โปรแกรมต่อเนื่อง 2

 Mechatronics Engineering  Project 

 for Continuing Program 2 

	 นิสิตด�าเนินการท่ีได้ศึกษาไว้ในโครงงานวิศวกรรมให้ส�าเร็จ

พร้อมเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น	

	 The	project	must	be	related	to	the	area	of	study	and	

approved	by	committees.	The	student	must	write	a	competed	

technology	report	and	take	an	oral	examination.

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

	 	ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	นิสิตสามารถเลือก

เรียนและสอบผ่านวิชาจากรายวิชาท่ีสนใจในรายวิชาท่ีเป ิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และที่สาขาวิชาเปิดสอน	รายวิชาดังนี้

 

0309 201 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6)

 Fluid Machinery

		 ทฤษฎแีละการออกแบบเครือ่งจักรกลของไหล	ลกัษณะเฉพาะ	

สมรรถนะ	และการประยุกต์ของพัดลม	เครื่องเป่า	เครื่องอัดและเครื่องสูบ	

ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมตริกส์	

	 Theory	and	design	of	fluid	machinery.	Characteristics,	

performance	and	application	of	fans,	blowers,	compressors,	and	

pumps.	Hydraulics	and	pneumatic	systems

 

0309 202 ระบบเครื่องจักรในโรงงาน 3(3-0-6)

 Machine System in Factory 

	 หลักการท�างานของเครื่องท�าความเย็นและปรับอากาศแบบ

ต่างๆ	 	 การบ�ารุงรักษาเครื่องท�าความเย็น	 การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันของ

เครื่องจักรกล	 ระบบ	 	 ระบบส่งก�าลังของเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ	

ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต	
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	 Principles	 of	 refrigeration	 and	 air	 conditioning,	 

refrigeration	 preventive	 maintenance,	 maintenance	 of	 

machinery,	transmission	systems	of	various	types	of	machinery,	

manufacturer's	standard.

 

0309 203 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส�าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Economics for Industry

	 ศึกษาการวเิคราะห์เชงิเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการ

ด�าเนินโครงการทางวิศวกรรมและทางธุรกิจเช่น	ต้นทุนชนิดต่างๆ	การคิด

ดอกเบีย้	การประเมนิค่าทางเศษฐศาสตร์ในการตดัสนิใจทางเลอืก	การคดิ

ค่าเส่ือมราคา	 อัตราผลตอบแทน	ภาษี	 เงินเฟ้อ	 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	

การวเิคราะห์ความไว	การวเิคราะห์การทดแทนทรพัย์สนิ	และเปรยีบเทยีบ

ผลของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน	

	 A	 study	 of	 economic	 analysis	 of	 engineering	 and	

business	project	feasibility	such	as	classification	of	cost,	interest	

formula	 derivation,	 evaluating	 economics	 alternatives,	 

depreciation	 accounting	 ,	 rate	 of	 return,	 taxes,	 inflation,	 

breakeven	analysis,	 sensitivity	 analysis,replacement	 analysis	

and	estimating	effect	of	risk	and	uncertainty

 

0309 204 กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)

 Manufacturing Processes 

 and Quality Control

	 ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต	ได้แก่	การหล่อ	

การขึ้นรูป	 การกัดกลึงและการเชื่อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลิต	ต้นทุนกระบวนการผลิตพื้นฐาน	การผลิตที่ใช้วัสดุสมัย

ใหม่	การผลิตที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน	การบริหาร

การจดัการการควบคมุคณุภาพ	เทคนคิของการควบคมุคณุภาพ	และความ

เชื่อถือได้ทางวิศวกรรมเพื่อการผลิต	

	 Theory	 and	 concept	 of	manufacturing	 processes	 

such	 as	 casting,	 forming,	machining	 and	welding;	material	 

and	manufacturing	 processes	 relationships;	 fundamental	 of	

manufacturing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	

precision	micro	 and	 nano	manufacturing,	 Quality	 control	 

management;	 quality	 control	 techniques;	 engineering	 

reliability	of	manufacturing

 

0309 205 วิศวกรรมซ่อมบ�ารุงส�าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Maintenance Engineering for Industry 

	 แนวคดิการบ�ารงุรกัษาอตุสาหกรรมและการบ�ารงุรกัษาทวผีล

แบบทุกคนมีส่วนร่วม	 สถิติของความเสื่อมสภาพ	 ความน่าเชื่อถือ	

การวิเคราะห์ความสามารถในการบ�ารุงรักษาและความพร้อมใช้งาน	

การหล่อลื่นระบบการบ�ารุงรักษาและความพร้อมใช้งาน	 การหล่อหลื่น 

ระบบการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพ	ระบบ

การควบคุมและการสั่งงานการบ�ารุงรักษา	องค์กรการบ�ารุงรักษา	บุคลากร

และทรพัยากรในการบ�ารงุรกัษา	ระบบบรหิารงานบ�ารงุรกัษาโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 การจัดการวงจรชีวิต	 รายงานการบ�ารุงรักษาและดัชนีวัด

ประสิทธิภาพ	การพัฒนาระบบการบ�ารุงรักษา	

	 Industrial	 maintenance	 and	 Total	 Productive	 

Maintenance	 (TPM)	 concept;	 failure	 statistics;	 reliability;	 

maintainability	and	availability	analysis;	lubrication;	preventive	

maintenance	 system	and	condition	monitoring	 technologies;	

maintenance	 control	 and	work	 order	 system;	maintenance	 

organization;	 personnel	 and	 resources;	 computerized	 

maintenance	 management	 system	 (CMMS);	 life	 cycle	 

management;	maintenance	 reports	 and	 key	 performance	 

indexes;	maintenance	system	development
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1. ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้รับการจัด

ตั้งเป็นหน่วยงานภายใน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ตามมติท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	 	3/2542	เมื่อวันที่	 	18		มีนาคม		พ.ศ.	2542		

ต่อมาเมื่อวันที่	8		กุมภาพันธ์		พ.ศ.	2548		ได้รับการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ว่าด้วยคณะวศิวกรรมศาสตร์		พ.ศ.	2548	โดยได้รบัการจัดตัง้เป็น	คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 	 โดยไม่เป็น

ส่วนราชการ		มหีน้าทีจั่ดการศกึษาท�านองเดยีวกบัคณะฯ	ด�าเนินงานใน

รูปแบบการบริหารที่เน้นความคล่องตัว	 มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเอง

ให้มากที่สุด	ทั้งนี้		มีคณบดีด�าเนินการบริหารเป็นล�าดับ		ดังนี้	

พ.ศ.	2542	–	2544		 ศาสตราจารย์	 ดร.กิตติ	 	 อินทรานนท์	 	 ซึ่งเป็น

คณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

วิทยาการคอมพิวเตอร์	(ชื่อเดิม)

พ.ศ.	2544	–	2549		 ศาสตราจารย์	 ดร.สมชาติ	 	 โสภณรณฤทธิ์		

ราชบัณฑิต	

พ.ศ.	2549	–	2555	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์		เทอดทูล	

พ.ศ.	2555	–	2559	 ศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์		ฤทธิเดช	

พ.ศ.	2559	–	ปัจจุบัน	 รองศาสตราจารย์	ดร.อนงค์ฤทธิ์		แข็งแรง

ที่อยู่และการติดต่อ
	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรยีง	

อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	 ในพ้ืนท่ี	 15,000	 ตารางเมตร	

โทรศัพท์	:	0-4375-4321	–	40	ต่อ	3011	–	3015

โทรสาร	:	0-4375-4316		โฮมเพจ	:	http://www.engineer.msu.ac.th

ปรัชญา
	 สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต						สมนามสิทธิ์	”ตักสิลา„	

	 งานวิจัยให้ก้าวหน้า											ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์

วิสัยทัศน์
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	 งานวิจัย 

หลากหลาย	และบริการวิชาการมีมาตรฐานเป็นเลิศ

พันธกิจ 
	 1.	 ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง	

สอดคล้องกบัความต้องการของมหาวทิยาลยัมหาสารคามและประเทศ

	 2.	 เชื่อมโยงวิชาการในระดับนานาชาติเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น	

เพื่อสั่งสมเป็นความรู้ขององค์กรแบบบูรณาการ

	 3.	 พัฒนาระบบการศึกษาและบริการวิชาการที่หลากหลายและ

มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	 พัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

	 5.	 สร้างสรรค์	 และสั่งสมทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้อันอุดม	

ประกอบด้วยคุณธรรม

	 6.	 เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ค่านิยมองค์กร  

3Es

 Ethics	 	 -	จริยธรรมน�าหน้า

 Excellence	 -	น�าพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

  Enhancement	 -	เกิดผลเพิ่มพูนคุณภาพบุคลากร

อัตลักษณ์นิสิต
	 	 ”สู้งาน		ท�าเป็น		เด่นคุณธรรม„

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัด

เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ	์	

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่า

เพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่

สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4	 อนุ รักษ ์ 	 ฟ ื ้นฟู 	 และส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	

ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน�าไปใช ้

ประโยชน์ต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	 และ

ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม

หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6	 ส ่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับ

การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ

สากล	

ยุทธศาสตร์ที่ 7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อนงค์ฤทธิ์	แข็งแรง	

	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัตร์	อังควิศิษฐพันธ์	

	 รองคณบดี	ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร

3.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จักรมาส	เลาหวณิช	

	 รองคณบดี	ฝ่ายอ�านวยการ

4.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิดา	ชัยมูล	

	 รองคณบดี	ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

5.		 อาจารย์	ดร.รัตนา	หอมวิเชียร	

	 ผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า

6.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพรรณ	ยั่งยืน	

	 ผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายบริการวิชาการ

7.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ละมุล	

	 ผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

8.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรพัฒน์	ชมภูค�า	

	 หัวหน้าส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

9.		 นางวิรายา	ภมรสมิต	

	 หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ

กรรมการประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.	 ศาสตราจารย์	ดร.สุวัฒนา	จิตตลดากร

	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ�าคณะ

2.	 ดร.ปรัชญา	มหาวินิจฉัยมนตรี

	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ�าคณะ

3.	 ดร.อนุกูล	ตันติมาสน์

	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ�าคณะ

4.	 นายภัทรกฤช	เตชะศิกานต์

	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ�าคณะ

5.	 นายพูลสิริ		ธรรมสโรช

	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ�าคณะ

6.	 นายกฤษณ์		อิ่มแสง

	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ�าคณะ

7.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อนงค์ฤทธิ์		แข็งแรง

	 ประธานกรรมการ

8.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จักรมาส		เลาหวณิช

	 กรรมการ

9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิดา	ชัยมูล

	 กรรมการ

10.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรพัฒน์	ชมภูค�า

	 กรรมการ

11.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรวัฒน์		เสงี่ยมวิบูล

	 	กรรมการ

12.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกียรติศักดิ์	ศรีประทีป

	 	กรรมการ

13.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพปฎล	เสงี่ยมศักดิ์

	 	กรรมการ

14.		 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	เทอดทูล

	 กรรมการ

15.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กนกพร		รัตนสุธีระกุล

	 กรรมการ

16.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัตร์		อังควิศิษฐพันธ์

	 กรรมการและเลขานุการ

17.	 นางวิรายา	ภมรสมิต

	 ผู้ช่วยเลขานุการ

บุคคลากรสายวิชาการ
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

	 	 1)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยชาญ	โชติถนอม

	 	 	 (ประธานหลักสูตร)

	 	 2)	 รองศาสตราจารย์	ดร.อนงค์ฤทธิ์		แข็งแรง

	 	 3)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์		ชัยมูล

	 	 4)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เรืองรุชดิ์		ชีระโรจน์

	 	 5)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สหลาภ		หอมวุฒิวงศ์

	 	 5)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อลงกรณ์		ละม่อม

	 	 7)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐวิทย์		จิตราพิเนตร

	 	 8)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพปฎล		เสงี่ยมศักดิ์

	 	 9)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิวา		แก้วปลั่ง

	 	 10)	 อาจารย์	ดร.รัตนา		หอมวิเชียร

	 	 11)	 อาจารย์นบปนม		แก้วหานาม

	 	 12)	 อาจารย์ณัฏฐพงษ์		ลาดบัตร

  

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

	 	 1)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยศฐา		ศรีเทพ

	 	 	 (ประธานหลักสูตร)

	 	 2)	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกียรติศักดิ์		ศรีประทีป

	 	 3)	 รองศาสตราจารย์	ดร.บพิธ		บุปผโชติ

	 	 4)	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุดสาคร		อินธิเดช

	 	 5)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรอุมา		ลาสุนนท์

	 	 6)	 อาจารย์	ดร.สริญญา		ศาลางาม	

	 	 7)	 อาจารย์กฤต			จันทรสมัย
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 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 	 1)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นุชิดา		สุวแพทย์

	 	 	 (ประธานหลักสูตร)

	 	 2)		 ศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์		ฤทธิเดช

	 	 3)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จักรมาส		เลาหวนิช

	 	 4)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรพัฒน์			ชมภูค�า

	 	 5)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธวัฒน์ชัย		คุณะโคตร

	 	 6)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐพล			ภูมิสะอาด

	 	 7)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพรรณ		ยั่งยืน

	 	 8)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โสภา		แคนสี

	 	 9)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อดิศักดิ์			ปัตติยะ

	 	 10)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงชัย		วิริยะอ�าไพวงศ์

	 	 11)		อาจารย์	ดร.นเรศ		มีโส

 4.  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

	 	 1)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ละมลุ	วเิศษ	(ประธานหลกัสตูร)

	 	 2)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จินดาพร	จ�ารัสเลิศลักษณ์

	 	 3)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงชัย	วิริยะอ�าไพวงศ์

	 	 4)		 อาจารย์	ดร.นเรศ	มีโส

	 	 5)		 อาจารย์ปัทมาภรณ์	รักสนุก

 5. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 1)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิดา	ชัยมูล	(ประธานหลักสูตร)

	 	 2)	 รองศาสตราจารย์	ดร.อนงค์ฤทธิ์		แข็งแรง

	 	 3)	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์		องค์วรรณดี

	 	 4)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เพชร			เพ็งชัย

	 	 5)	 อาจารย์	ดร.วจัสกร		กาญจนะ

	 	 6)	 อาจารย์ศตวรรษ		ทวงชน

 6. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

	 	 1)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เกียรติสิน		กาญจนวนิชกุล	

	 	 	 (ประธานหลักสูตร)

	 	 2)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรยุทธ		ชาติชนะยืนยง

	 	 3)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกสร		วงศ์เกษม

	 	 4)	 อาจารย์ปริญญ์		ชุปวา

	 	 5)	 อาจารย์คเณศ		ถุงออด

	 	 6)	 อาจารย์ปิยพัฒน์		พานเมือง

 7. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 	 1)	 อาจารย์	ดร.นวรัตน์		พิลาแดง	(ประธานหลักสูตร)

	 	 2)	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรวัฒน์		เสงี่ยมวิบูล

	 	 3)	 รองศาสตราจารย์	ดร.อภินันท์		อุรโสภณ

	 	 4)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรยุทธ		ชาติชนะยืนยง

	 	 5)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัตร์		อังควิศิษฐพันธ์

	 	 6)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชลธี		โพธิ์ทอง

	 		 7)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐวุฒิ		สุวรรณทา

	 	 8)	 อาจารย์เอกชัย	พัฒนจักร	

	 	 9)	 อาจารย์ทวีศักดิ์		ทองแสน

	 	 10)	 อาจารย์อดิศร	นวลอ่อน
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สํานักงานเลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นางวิรายา ภมรสมิต 
หัวหน้าสํานักเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร ์

กลุ่มงานบริหารและแผน กลุ่มงานอาํนวยการ กลุ่มงานวชิาการพัฒนานิสิตและศิษยเ์ก่า 

1. นายวิรฬุ พลชํานิ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 
2. นางสาวจันทมิา ไวยกรรณ์ 
3. นางสาวชิตชนก  ทิพย์โสดา   
4. นางสาวสุธิดา ชินโคตร   
5. นางลําพูน  ศรีโพธิ์ผา   
6. นางสาวพักตร์วิภา  ขันผง 
7. นางสาวชญาภา  ชาดา   
8. นายพยุงศักดิ์  ภักดีพล 
9. นางอรณุี  กล่ินผกา 
10. นายชยภร ศิริโยธา 
11. นางสาวเกศรินทร์  ภูผาน ี
12. นายถวิล  แก้วกัลยา   
13. นายณัฐพล เอื้อนไธสง 
14. นางสาวทิพย์ธิดา  ศรีคุ้มเกา่ 
15. นางสาวพัชนี    คําวงษา 
 

1. นายนฐัราช แสนมีมา (หัวหน้ากลุ่มงาน)
2. น.ส.ลักขณา สุวรรณชัย 
3. นายธีรานันท ์ขันงาม 
4. นายมีศกัดิ์ธนา พัวพิทยาธร 
5. น.ส.ตรีญาภัทร์  แสงตา  
6. นายสราวุธ สิงโต 
7. น.ส.ภูพิงศ์ ชว่ยอุดม 
8. นายศิวณัทร ศรีโลห้อ  
9. นายธนภัทร  นวลทูล 
10. นายศักดิ์ภูมิ จําปาแดง 
11. นายปัญญา จีระฉัตร 
12. นายสุวิทย์ เสนาลาด 
13. นายสุระ  ทับศรีแก้ว  
14. นายปิยะดนัย  รักหนองแซง 
15. นายธวัช  กองสี 
16. นางสาวอาภาภรณ์ ปะภาสะโนบล 
17. นายเอ็ม ราสุวรรณ ์

1. นางสาวสุภาวดี  กั้วพงษ์  (หัวหน้ากลุ่มงาน) 
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เรียงพรม 
3. นางสาววรินญา  ชื่นใจ   
4. นายอธิวัฒน์  อุดมก้านตง   
5. นายอนุชิต  ศรีสุนาครัว 

1. นายนัฐราช แสนมีมา (หัวหน้ากลุ่มงาน)

2. นางสาวลักขณา สุวรรณชัย

3. นายธีรานันท์ ขันงาม

4. นายมีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร

5. นางสาวตรีญาภัทร์ แสงตา

6. นายสราวุธ สิงโต

7. นางสาวภูพิงศ์ ช่วยอุดม

8. นายศิวณัทร ศรีโลห้อ

9. นายธนภัทร นวลทูล

10. นายศักดิ์ภูมิ จ�าปาแดง

11. นายปัญญา จีระฉัตร

12. นายสุวิทย์ เสนาลาด

13. นายสุระ ทับศรีแก้ว

14. นายปิยะดนัย รักหนองแซง

15. นายธวัช กองสี

16. นางสาวอาภาภรณ์ ปะภาสะโนบล

17. นายเอ็ม ราสุวรรณ์
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558)

1.  ปรัชญา ความส�าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1.1 ปรัชญา

	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2 ความส�าคัญ

	 	 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		ได้พิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนอยู่เดิมตั้งแต่ป ี

การศึกษา	 2554	 	 เป็นต้นมา	พบว่ามีหลายส่วนของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งความต้องการของผู้เรียนและ 

ผลการเรยีนที	่สกอ.	ก�าหนด	และทกัษะในศตวรรษท่ี	21	อกีทัง้ยงัมเีนือ้หาซ�า้ซ้อนกนัในบางรายวชิา	และท่ีส�าคญัโครงสร้างของหลักสูตร

ยังไม่ได้มุ่งส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร		

	 	 ส�านักศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงร่วมมือกับคณะต่าง	 ๆ	ที่จัดการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 โดยมุ่งสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ 

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ	ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 

มทีกัษะทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติในศตวรรษที	่21	ซึง่ต้องมอีงค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นตามยุค	มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	มีทักษะ

ชีวิตและการท�างาน	ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากล	และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิ	

	 	 เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายข้างต้น	ส�านกัศกึษาท่ัวไปจงึได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ	ไว้	5	ประการ	

ดังนี้	

	 	 1.	 ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.) 

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 2.	 ปรบัปรงุเป้าประสงค์และขอบเขตของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความหมายและผลการเรยีนรูข้องหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

	 	 3.	 ให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพื่อเสริมทักษะชีวิตใน 

การประกอบอาชีพในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/คณะ

	 	 4.	 เพิ่มรายวิชา	 ”1	หลักสูตร	 1	 ชุมชน„	และจัดให้เป็นรายวิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 โดยจัดการเรียน 

การสอนแบบบรูณาการกบัโครงการ	1	หลกัสตูร	1	ชมุชน	เพือ่พฒันานิสิตให้เป็นท่ีพึง่ของสังคมและชมุชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

	 	 5.	 ปรับปรุงค�าอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวิชาให้เชื่อมโยง	ส่งเสริม	หรือบูรณาการกัน	 โดยไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน

กัน

	 โดยจัดให้มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองเป็นล�าดับ	 และ

เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาต่างๆ	ร่วมกัน	 โดยก�าหนดความหมายของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปให้เป็นกรอบแนวคิดหลักที่เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเสนอไว้	ดังนี้	

	 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป	หมายถงึ	หมวดวิชาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	มคีวามรูร้อบ	รูก้ว้าง	เข้าใจ	และเหน็คุณค่า

ของตนเอง	ผู้อ่ืน	สงัคม	ศลิปวฒันธรรม	และธรรมชาต	ิใส่ใจต่อความเปลีย่นแปลงของสรรพสิง่	พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	ด�าเนนิชวีติ

อย่างมีคุณธรรม	พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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	 และก�าหนดผลการเรยีนรูข้องหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	9	ประการ	ให้สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรยีนตามกรอบแนวคิด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่เสนอโดยเครือข่ายการศึกษาทั่วไป	ดังนี้	

	 	 1.	 มคีณุธรรมจรยิธรรมในการด�าเนินชวีติ	บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	ตระหนักและส�านกึในความเป็นไทย

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ

สามารถประยุกต์ใช้	 เพ่ือน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง	 และช่วยเหลือผู้อ่ืน	 สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 

และความพอเพียง	 เป็นแบบอย่างที่ดีได้	 สามารถอธิบายถึงคุณค่าและความส�าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย	โดยเฉพาะในเรื่อง 

ศลิปวัฒนธรรม	การใช้ภาษา	การแต่งกาย	และกริยิามารยาทอนัดีงาม	รวมท้ังคุณธรรมความกตัญญูกตเวที	มีความภูมิใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ต้องการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	 	 2.	 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ	

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา	แนวคิดและองค์ความรู้ของศาสตร์หลักสากล	อันน�าไปสู่ความเข้าใจ

ธรรมชาติ	และปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล	

	 	 3.	 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 	 หมายถึง	มคีวามรูค้วามเข้าใจในตนเอง	มนษุย์ในฐานะปัจเจก	สงัคม	ศลิปะ	และวฒันธรรม	เคารพและเหน็คณุค่า

ของความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต	 ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องเม่ืออยู่ในสภาวะแห่งดุลยภาพท่ี

ยอมรับได้ของหุ้นส่วนนั้นๆ

	 	 4.	 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 หมายถึง	ทักษะส�าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือความสามารถในการประเมินตนเองและก�าหนดเป้าหมายที่

ต้องการพัฒนา	ซึ่งอาจเป็นการเรียนเพื่อรู้	เรียนเพื่อท�าได้	เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น		และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย	จิตใจ	

ความเฉลียวฉลาด	ความอ่อนไหว	ความมีสุนทรียะ	และมิติทางจิตวิญญาณ	(Learning	to	be)	ส่วนความสามารถที่จะช่วยให้บรรลุ 

เป้าหมายคือทักษะการวางแผน	และด�าเนินการแสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย	 ทั้งในและนอกระบบสถาบัน

การศึกษา

	 	 5.	 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 	 หมายถึง	สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	ในเชิงเหตุผล	รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง	ๆ	 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมปีระสทิธภิาพ	สามารถเลอืกวธิคีดิพิจารณาทีเ่หมาะสมต่อประเดน็ปัญหาหนึง่ๆ	ไม่ว่าจะด้วยการ

คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แสดงการประเมินข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือและให้ข้อสรุปอันจะน�าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม	สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อนและสามารถให้แนวทางแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ได้	 	 สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนา 

ตนเองอย่างเป็นขั้นตอน	 เป็นเหตุเป็นผล	พิจารณาด้วยใจใคร่ครวญตามหลักความจริง	ความดี	และความงาม	จนเกิดปัญญาส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

	 	 6.	 มีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 	 การมจีติอาสา	คอื	การมคีวามเอาใจใส่	กระตือรอืร้นท่ีจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา/แก้ปัญหาส่วนรวม/ชมุชน/

สังคม	ซึ่งแสดงออกในรูปของการกระท�าที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นบนพื้นฐานของความตั้งใจดี	เจตนาดี	และเป็นไปตามความสมัครใจ

ของตนโดยไม่มีการบังคับ

	 	 	 ส�านกึสาธารณะ	หมายถงึ	การทีบ่คุคลตระหนกัถงึความส�าคญัและเหน็คณุค่าของการแบ่งปัน	ดแูล	เอาใจใส่	รกัษา

สมบัติต่าง	ๆ	ที่เป็นของส่วนรวม	และไม่น�ามาเป็นของส่วนตน

	 	 	 การเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	คอื	การทีบ่คุคลสามารถเป็นทีพ่ึง่ของตนเองและของสงัคม

ไทยและสังคมโลกได้	ใฝ่รู้	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม	และวิทยาการต่างๆ	พร้อมปฏิบัติตน

ได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคม	ณ	เวลานั้นด้วยความกล้าหาญ	บนพื้นฐานคุณธรรม	ความรับผิดชอบ	รวมทั้ง

เข้าใจ	ยอมรบั	และตระหนกัในคณุค่าและความเท่าเทยีมในศกัด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์	และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	พร้อมปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความเคารพ	ยุติธรรม	และเสมอภาค
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	 	 7.	 มีทักษะความรู้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี

	 	 	 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ	 และมีทักษะในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก	่ 

การรักษาสุขภาพร่างกาย	การกิน	การอยู่	พักผ่อน	ออกก�าลังกาย	อารมณ์	จิตใจ	และด้านการท�างาน	การประกอบการ	เศรษฐกิจ	สังคม	

สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี

	 	 8.	 ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 	 สามารถใช้เทคโนโลยหีรอืวทิยาการสมยัใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการด�าเนินชวิีต	สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการพัฒนาปัญญาความรู้	 ด้านต่างๆ	 และเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สืบค้นข้อมูล	 คัดกรอง	 รวบรวม	 วิเคราะห	์ 

และน�าเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสมและซื่อสัตย์

	 	 9.	 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

	 	 	 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในการพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียน	และเลือกใช้รูปแบบการน�าเสนอ

ที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 1.			 เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต	บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตระหนัก

และส�านึกในความเป็นไทย

	 	 2.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ

	 	 3.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 4.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 5.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 6.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 7.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้

เป็นอย่างดี

	 	 8.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 9.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2.1 จ�านวนหน่วยกิต    

	 	 รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของกระทรวงศึกษาธิการ		

กลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มภาษา

1.1	ภาษาอังกฤษ

1.2	ภาษาไทยและ

	 	 ภาษาอื่น	ๆ

-

3

3

6

4

2.	กลุ่มมนุษยศาสตร์

	 และสังคมศาสตร์

- 5 6

3.	กลุ่มวิทยาศาสตร์

	 และคณิตศาสตร์

- 5 6

4.	กลุ่มวิทยาศาสตร์		

	 สุขภาพและนันทนาการ

- 4 4

5.	กลุ่มสหศาสตร์ - 1 2

6.	กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม - 16 ไม่น้อยกว่า	2

รวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 37 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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รายวิชา
1 กลุ่มภาษา    10 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ  6 หน่วยกิต

	 0031	001	 การสนทนาภาษาอังกฤษ	 2(1-2-3)

	 	 	 ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 	 Daily	English	Conversation2

	 0031	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 	 Communicative	English

	 0031	003		 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย	 2(1-2-3)

	 	 	 เฉพาะด้าน

	 	 	 English	for	Specific	Purposes

 1.2  ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  4 หน่วยกิต

	 0031	004		 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Academic	Communication

	 0031	005	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Aesthetic	Communication

	 0031	006		 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 2(2-0-4)

	 	 	 ASEAN	Languages	and	Cultures

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0032	001	 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา	 2(2-0-4)

	 	 	 Man,	Civilization	and	Religions

	 0032	002		 กฎหมายและจริยธรรม	 2(2-0-4)

	 	 	 Laws	and	Morality

	 0032	003		 ศิลปะวิจักษ์		 2(2-0-4)

	 	 	 Art	Appreciation

	 0032	004		 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้		 2(2-0-4)

	 	 	 Humanity	and	Learning

	 0032	005		 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 2(2-0-4)

	 	 	 Philosophy	of	Sufficiency	Economy

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0033	001		 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา		 2(2-0-4)

	 	 	 Concepts	of	Science	and	Philosophy

	 0033	002		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2(2-0-4)

	 	 	 ในสังคมโลกาภิวัตน์

	 	 	 Science	and	Technology	in

	 	 	 Globalized	Society

	 0033	003	 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา	 2(2-0-4)

	 	 	 ท้องถิ่น

	 	 	 Natural	Resources	and	Local	Wisdoms

	 0033	004		 เทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)

	 	 	 Information	Technology

	 0033	005	 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ	 2(2-0-4)

	 	 ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Applications		of		Mathematics		

	 	 and		Statistics		in		Daily		Life

4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ  4 หน่วยกิต

	 0034	001	 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 	 Personal	and	Community

	 	 	 Health	Care

	 0034	002		 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 	 Consumption	for	Life	Quality

	 0034	003		 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ		 2(2-0-4)

	 	 	 คุณภาพชีวิต

	 	 	 Drug	and	Health	Products	for

	 	 	 life	quality

		 0034	004	 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Exercise		for		Health		

5. กลุ่มสหศาสตร์   2 หน่วยกิต

	 0035	001		 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	2(1-2-3)

	 	 	 One	Program	One	Community

6.  กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม  2 หน่วยกิต

	 0036	001		 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Korean	for	Communication

	 0036	002		 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Japanese	for	communication

	 0036	003		 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Chinese	for	Communication

	 0036	004		 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 French	for	Communication

	 0036	005		 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก		 2(2-0-4)

	 	 	 Geography	and	Global	Issues

	 0036	006	 ภาวะผู้น�า		 2(1-2-3)

	 	 	 Leadership
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	 0036	007	 นวัตกรรมและการเป็น		 2(2-0-4)

	 	 ผู้ประกอบการใหม่

	 	 Innovation	and	New	Entrepreneurship

	 0036	008		 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

	 	 Meditation	for	Life	Progress

	 0036	009		 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ		 2(1-3-2)

	 	 Mind	Power	for	Successful	Wisdom

	 0036	010	 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก		 2(1-3-2)

	 	 Vipassana	and	World	Awareness

	 0036	011	 พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 Buddhism	and	Living

	 0036	012	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Khmer		for		Communication

	 0036	013	 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Myanmar		for		Communication

	 0036	014	 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Laos		for		Communication

	 0036	015	 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Vietnamese		for		Communication

	 0036	016	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม	 2(1-2-3)

	 	 ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

	 	 English		for		Career		Preparation	
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แสดงแผนการศึกษา
 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

รวม 8

   
ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

 

ชั้นปที่ 2 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

เลือกกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม 2

เลือกกลุมสหศาสตร 2

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. กลุ่มภาษา

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ

 0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Daily English Conversation

	 	 	 ทกัษะการฟังและการพดูโดยใช้ค�าศัพท์และส�านวน

ที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันที่มีประสิทธิภาพ

	 	 	 Listening	and	speaking	skills	using	practical	

English	vocabulary	and	expressions	for	effective	daily-life	

communication

 0031 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

	 	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง

สังคมต่าง	ๆ	หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารและการใช้ค�าศัพท์ที่เหมาะสม

	 	 	 English	usage	for	communication	in	various	

social	context;	communication	functions	of	language	and	

appropriate	vocabulary	use

 0031 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย  2(1-2-3)

   เฉพาะด้าน

   English for Specific Purposes

	 	 	 ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเชงิวชิาการ

และการท�าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน

	 	 	 Skills	 in	 using	 English	 for	 academic	 

communication	 and	 comprehension	 in	 a	 specific	 field 

of	study

 1.2 ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

 0031 004  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ  2(2-0-4)

   Thai for Academic Communication

	 	 	 ลกัษณะของภาษาเชงิวชิาการ	ทกัษะการใช้ภาษาไทย 

เพือ่วตัถุประสงค์ทางวชิาการในบรบิททางสงัคมเพือ่การสือ่สารอย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิผลในโลกยุคปัจจุบัน

	 	 	 Characteristics	of	academic	language,	skills 

in	 using	Thai	 for	 academic	 purposes	 in	 various	 social 

context	 for	 appropriate	 and	 effective	 communication	 at 

present	age

 0031 005  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4)

   เชิงสุนทรียภาพ

   Thai for Aesthetic Communication

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุนทรียภาพ 

สุนทรียภาพทางภาษา	กลวิธีการสร้างสรรค์และการสื่อสารภาษาที่มี 

ความงาม	 แนวทางพิจารณาความงามทางภาษาทั้งร้อยแก้ว	 และ 

ร้อยกรอง	ศกึษากวนีพินธ์และบทประพนัธ์เชงิสร้างสรรค์เพือ่ให้มอง 

เห็นศิลปะภาษา	มโนทัศน์	ค่านิยม	และพลังแห่งภาษา

	 	 	 Meaning	 and	 significance	 of	 aesthetics, 

language	 aesthetics,	 strategies	 for	 creating	 and 

communicating	 aesthetic	 language,	ways	 to	 examine 

language	aesthetic	both	in	poems	and	creative	writing	to 

see	language	art,	concepts,	values,	and	power	of	language

 0031 006 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  2(2-0-4)

   ASEAN Languages and Cultures

	 	 	 ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม 

อาเซยีน	ความหลากหลายของภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ลกัษณะ 

ร่วมและลกัษณะเฉพาะด้านความคดิ	ค่านยิมซึง่แสดงออกผ่านภาษา 

วรรณกรรม	และงานเขียน

	 	 	 Knowledge	 and	understanding	 of	ASEAN 

languages	and	cultures,	diversity	of	languages	in	ASEAN 

countries,	shared	and	unique	characteristics	of	ideas	and 

values	expressed	through	language,	literature,	and	writing

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 0032 001  มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา  2(2-0-4)

   Man, Civilization and Religions

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์และสังคม	 พัฒนาการและ 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรมและวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 

ในมิติทางสังคม	 ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 

ความเชื่อ	 ลัทธิและศาสนา	ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์

และสังคม

	 	 	 Nature	of	human	and	society,	development 

and	relationships	of	mankind	in	various	civilizations	and 

cultures	on	perspective	of	social,	history,	culture,	economy, 

politics,	 beliefs,	 doctrines,	 and	 religions	 affecting	belief, 

concepts	and	practices	of	human	and	society
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 0032 002  กฎหมายและจริยธรรม  2(2-0-4)

   Laws and Morality

	 	 	 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายในการด�ารงตนในสังคม 

ความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่หลักประชาธิปไตยการใช  ้

เหตุผล	 พัฒนาการของการคิดใช้เหตุผล	 รูปแบบของการใช้เหตุผล 

แนวการใช้เหตุผลทางปรัชญา	 หลักจริยธรรมที่ส�าคัญเพื่อเข้าใจ 

ตนเอง	ผู้อื่นและสังคม

	 	 	 Knowledge	 of	 Law	 for	 living	 in	 society, 

citizenship,	role	and	responsibility,	democratic	principle, 

reasoning,	development	of	reasoning	thought,	 formats	of 

reasoning,	ways	 of	 philosophical	 reasoning,	 important 

morality	for	understanding	oneself,	others,	and	society

 0032 003  ศิลปะวิจักษ์  2(2-0-4)

   Art Appreciation

	 	 	 สุนทรียศาสตร์ความซาบซึง้ทางความงามและคณุค่า 

ของธรรมชาติ	 งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ	 ทัศนศิลป์	 การละคร	 

ศิลปะการแสดง	 งานศิลปหัตถกรรม	ดนตรี	ลักษณะดนตรีพื้นบ้าน	

ดนตรีกลุ ่มประเทศอาเซียน	 และดนตรีตะวันตกความเชื่อมโยง 

ทางสุนทรียศาสตร์

	 	 	 Aesthetics,	appreciation	of	beauty	and	value 

of	nature,	creative	art,	visual	art,	drama,	performancing	art, 

handicrafts,	music,	folk	music,	ASEAN	and	Western	music, 

aesthetic	connections

 0032 004  ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้  2(2-0-4)

   Humanity and Learning

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้	 การจูงใจและ 

พฤตกิรรมของมนษุย์	กระบวนการจติตปัญญาศกึษา	สนุทรยีสนทนา 

การพัฒนาจติเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติ	การเรยีนรูเ้พือ่การเปล่ียนแปลง 

ตนเองจากภายใน	การคิดแบบองค์รวมการปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่

	 	 	 Nature	of	human	and	 learning,	motivation 

and	human	behavior,	contemplative	educational	processes, 

dialogue,	mind	development	 for	 quality	 of	 life,	 learning 

paradigms	 for	 emphasizing	 inner	 self	 development, 

holistic	paradigms,	self-adaptation	to	modern	society

 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)

   Philosophy of Sufficiency Economy  

	 	 	 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาล

ที่	 9	 ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน	ที่มา	 ความหมายและ 

หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	 เกษตรทฤษฎีใหม่		

เศรษฐศาสตร์กับความพอเพียง	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 	 Biography		of		His		Majesty		King		Bhumibol		

Adulyadej,		king’s		wisdom		and		work		principles,		origin,		

meaning,		and		principle		of		the		philosophy		of		sufficiency		

economy,		applications		in		daily		activities,		new		theory		of		

agriculture,		economics		and		Sufficiency,		philosophy		of		

sufficiency		economy		for		community		development		and		

sustainable		development

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0033 001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา  2(2-0-4)

   Concepts of Sciences and Philosophy

	 	 	 ธรรมชาติของปรัชญา	 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์แนวคิดพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์	 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

ในการด�ารงชีวิต

	 	 	 Nature	 of	 philosophy,	 nature	 of	 science; 

difference	between	philosophy	and	science;	Basic	idea	in 

science;	application	of	basic	scientific	idea	for	living

 0033 002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(2-0-4)

   ในสังคมโลกาภิวัตน์

   Science and Technology in

   Globalized Society

	 	 	 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในสังคมโลกาภิวัตน์	 บทบาทของวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีต่อ 

คุณภาพชีวิต	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการด�าเนินชีวิต

	 	 	 Advanced	 of	 science	 and	 technology	 in 

globalized	 society,	 role	 of	 science	and	 technology	 in	 life 

quality,	 analysis	 and	 synthesis	 of	 information	and	news 

from	media,	applications	of	scientific	knowledge	for	living
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 0033 003 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา  2(2-0-4)

   ท้องถิ่น

   Natural Resources and Local Wisdoms

	 	 	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์	 มลภาวะ	 การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 Natural	 resources	 and	 environment, 

biodiversity	 and	 utilization,	 pollution,	 climate	 change, 

conservation	 of	 natural	 resource	 and	 environment,	 local 

wisdom	and	integration	with	science	and	technology

 0033 004  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2(2-0-4)

   Information Technology

	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มัลติมีเดีย	 เทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศและการน�าไปใช้	การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จ�าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน	สารสนเทศ	การสืบค้นสารสนเทศ	การใช้สารสนเทศ

ตามกฎหมายและจริยธรรม

	 	 	 Information	technology,	multimedia,	geoin-

formatics	 system	 technology	 and	 applications,	 use	 of 

essential	 computer	 software,	 information,	 information 

retrieval,	information	usage	conforming	to	laws	and	ethics

 0033 005 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ 2(2-0-4)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Applications  of  Mathematics  

   and  Statistics  in  Daily  Life

	 	 	 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์	 	 คณิตศาสตร์ประยุกต์

เบือ้งต้นในชวิีตประจ�าวัน		คณติศาสตร์ทางธุรกิจและการเงนิ		การน�า

เสนอข้อมูลทางสถิติและการน�าไปใช้ในการตัดสินใจ

	 	 Nature		of		mathematics,		elementary		application		

of		mathematics		in		daily		life,		mathematics		in		business		

and		finance,		statistical		data		presentation		and		statistical		

data		for		decision-making

4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ

 0034 001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน  2(2-0-4)

   Personal and Community Health Care

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุขภาพ	 อนามัย 

ส่วนบุคคล	 การดูแลสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน	 การดูแล 

สุขภาพกายและใจ	 วิถีสุขภาพทางเลือกในชุมชน	 ปัจจัยส�าคัญที่มี 

ผลต่อสขุภาพ	เพศศกึษา	พฒันาการทางเพศ	การควบคมุและป้องกนั 

โรค	การเสริมสร้างสุขภาพ	การวางแผนครอบครัว

	 	 	 Meaning	and	significance	of	health,	personal 

hygein,	 family	 and	 community	 healthcare,	 body	 and 

mind	health	care,	alternative	health	style	 in	community, 

major	 factors	 effecting	 health,	 sex	 education,	 sexual 

development,	 disease	 control	 and	 prevention,	 health 

promotion,	family	planning

 0034 002  การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Consumption for Life Quality

	 	 	 การบริโภคและภาวะโภชนาการที่ดี	 การวิเคราะห์ 

และการประเมินคุณค่าในการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ 

อาหารต ่างวัฒนธรรม	 การจัดการผลกระทบที่ เกี่ยวข ้องกับ 

การบริโภค	สิทธิของผู้บริโภค	กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 Consumption	 and	good	nutrition,	 analysis 

and	evaluation	of	consumption	and	nutritional	value,	cross 

cultural	 food,	management	 of	 consumerism	 effects, 

consumer	 rights,	 laws,	 and	 organizations	 for	 consumer 

protection

 0034 003  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ  2(2-0-4)

   คุณภาพชีวิต

   Drug and Health Products for life quality

	 	 	 ความหมายของยา	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	 การใช้ยา 

อย่างปลอดภัย	ความหมายและความส�าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 	 	 Meaning	 of	 drug,	 common	 home	 drugs, 

safety	 drug	 use,	meaning	 and	 significance	 of	 health 

products,	utilization	of	health	products
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 0034 004 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)

   Exercise  for  Health  

	 	 	 ห ลักการและความส� าคัญของสุ ขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย	 ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก�าลังกาย		 

การออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	 	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การปลูกฝังเจตคติท่ีดีต ่อ 

การออกก�าลังกาย		โดยเลือกออกก�าลังกายหรือฝึกกีฬา	1	ประเภท		

	 	 	 Concepts		and		importance		of		health		and		

physical		fitness,		basic		principles		of		exercise,		exercise		

and		sports		for		health		promotion,		exercise		planning		and		

evaluation,		promoting		positive		attitude		towards		exercise,		

select		a		form		of		exercise		to		do		and		a		sport		to		play

5. กลุ่มสหศาสตร์

 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  2(1-2-3)

   One Program One Community

	 	 	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 อัตลักษณ์	 และเอกลักษณ์ของ 

หลักสูตร	คณะ	และมหาวิทยาลัย	ความหมายและความส�าคัญของ 

การเป็นที่พึ่งของสังคม	ความเป็นผู้น�า	การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนา

ชุมชน	 เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

	 	 	 Philosophy,	vision,	and	identity	of	curriculum, 

faculty	and	university,	meaning	and	important	of	community 

supporter,	leadership,	collaborative	learning	for	community 

development,	 techniques	 and	 tools	 of	 participatory	 

community	learning,	academic	service	to	the	community

6. กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0036 001  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

	 	 	 ค�าศัพท ์ 	 ส� านวนและบทสนทนาที่ ใช ้บ ่อยใน 

ชีวิตประจ�าวันเพื่อการสื่อสารภาษาเกาหลี ข้ันพ้ืนฐาน	 เรียนรู ้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

	 	 	 Korean	vocabulary,	expressions,	conversations 

often	 used	 in	 daily	 life	 for	 basic	 communication, 

learning	of	culture	and	magnificent	customs

 0036 002  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็น 

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ 

เกี่ยวข้อง

	 	 	 Japanese	 Vocabulary,	 expressions	 and 

conversation	necessary	in	daily	life,	including	studies	on 

culture	and	magnificent	customs

 0036 003  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

	 	 	 ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง

พยัญชนะ	สระ	วรรณยุกต์ภาษาจีน	(อักษร	Pinyin)	เส้นพื้นฐานของ

อักษรจีน	การทักทาย	การแนะน�าตัว	เครือญาติ	จ�านวนนับ	การบอก

เวลา	ห้องเรียนการเล่าเรียน	สถานที่ในมหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของ

ร่างกาย

	 	 	 General	characteristics	of	Chinese;	Roman 

alphabets	used	to	transcribe	sounds	of	Chinese	consonants, 

vowels	and	tones	(Pinyin),	basic	lines	of	Chinese	alphabets, 

greetings,	introducing,	counting,	time,	classroom	activity, 

studying,	places	in	university,	various	parts	of	body

 0036 004  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing 

for	daily	life	communication

 0036 005 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก 2(2-0-4)

   Geography  and  Global  Issues

	 	 	 แนวคดิทางภมูศิาสตร์ตามลกัษณะสถานที	่	ต�าแหน่ง

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โลก	 	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับ

สถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ		สังคม		การเมือง		การท่องเที่ยว

	 	 	 Concepts		of		geography		related		to		spatial		

characteristics,		 locations		related		to		world		geography,		

relationship		between		geography		and		global		economic,		

social,		political		and		tourism		issues
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 0036 006 ภาวะผู้น�า  2(1-2-3)

   Leadership

	 	 	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ความเป็นผู้น�า	 ลักษณะของ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์	 การเตรียมความพร้อมในการท�างานทักษะ 

ในการท�างานเป็นทีม	 การเรียนรู้จากการท�าโครงการ	 การวางแผน	 

การเขียนข้อเสนอโครงการ	การน�าเสนอ	และประเมินผลโครงการ

	 	 	 Personality	development,	leadership,	career 

preparation,	 team-working	 skill,	 project-based	 learning, 

planning,	 project	 proposal	 writing,	 presentation,	 and 

project	evaluation

 0036 007  นวัตกรรมและการเป็น 2(2-0-4)

   ผู้ประกอบการใหม่

   Innovation and New Entrepreneurship

	 	 	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ	 กระบวนการประเมิน 

แนวความคิด	แนวโน้ม	และโอกาสในการท�าธุรกิจ	การเปลี่ยนจาก

แนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ	การเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบผลส�าเรจ็

	 	 	 Innovation	and	creativity,	creative	economy, 

characteristics	 of	 entrepreneurship,	Evaluation	process, 

concept,	 trend	and	opportunity	 in	business,	Change	 the 

ideal	concept	to	product	or	service,	business	plan	writing, 

project	feasibility,	successful	entrepreneurship

 0036 008  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Progress

	 	 	 สิ่ งที่ควรทราบในจุดเริ่มต ้นของการท�าสมาธ ิ

จุดประสงค์ของการท�าสมาธ	ิการท�าสมาธใินอริยิาบถและสิง่แวดล้อม 

ต่าง	 ๆ	 ข้อปฏิบัติและการวัดผลของการบริกรรม	ลักษณะต่อต้าน 

สมาธิ	สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

	 	 	 Aspects	 to	 know	 at	 the	 beginning	 of 

meditation	(Samathi),	aim	of	meditation,	meditation	in

various	body-positions	and	environments,	procedures	and 

progress-evaluation	 of	 Borigam,	 characteristics	 of 

anti-meditation	symptom,	meditation	for	life	progress

 0036 009 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ  2(1-3-2)

   Mind Power for Successful Wisdom

	 	 	 อิทธิบาท	4	กับจุดเริ่มต้นของการท�าสมาธิ	สมาธิกับ 

การสะสมพลังจิต	 พลังจิตกับการควบคุมอารมณ์	 พลังจิตกับ 

การเรียน	พลังจิตกับการท�างาน	พลังจิตกับการหลงผิด	พลังจิตกับ 

ความรู้สึกสันติสุข	พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ

	 	 	 Path	 of	 Rddhippada	 4	 and	 the	 beginning 

point	 of	meditation,	meditation	 and	mind	power,	mind 

power	 and	 emotional	 control,	mind	power	 and	 learning 

progress,	mind	power	and	working	progress,	mind	power 

and	misunderstanding,	mind	power	and	peaceful	feeling, 

mind	power	of	successful	wisdom

 0036 010  วิปัสสนากับการรู้ทันโลก  2(1-3-2)

   Vipassana and World Awareness

	 	 	 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปสัสนา	ความแตกต่างระหว่างสมถะ 

และวิปัสสนา	จุดเริ่มแรก	 –	ความช้าเร็ว	 –	ความลักลั่น	 –	ความเป็น 

ไปได้ของวิปัสสนา	ชาวโลกกับวิปัสสนา

	 	 	 Aspects	to	know	about	Vipassana,	Difference 

between	Samatha	 and	Vipassana,	 the	beginning	point, 

slowness	 and	quickness,	 overlapping,	 and	possibility	 of 

Vipassana,	human	and	Vipassana

 0036 011  พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Buddhism and Living

	 	 	 ความหมายและลักษณะของพุทธศาสนาและ 

การด�ารงชีวิตตามแนวพุทธ	หลักค�าสอนของพุทธศาสนาที่ส�าคัญ 

ขั้นพื้นฐาน	 การน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการด�ารงชีวิต 

ให้มีความสุขและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งการรู้และเข้าใจ

พิธีและเทศกาลทางพุทธศาสนาในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Definition	 and	 characteristic	 of	Buddhism 

and	Buddhist	 living;	 significant	 Buddhist	 fundamental 

doctrines;	 application	 of	 Buddhist	 doctrines	 for	 happy 

living	and	solving	problems	in	daily	life,	including	knowing 

and	understanding	Buddhist	ceremonies	and	festivals	 in 

daily	life
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 0036 012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Khmer  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Khmer		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Myanmar  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Myanmar		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 014 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Laos  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Laos	 	 vocabulary	 	 and	 	 language	 	 use	 	 in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Vietnamese  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพือ่การสือ่สารใน

ชีวิตประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Vietnamese		vocabulary		and		language		use		

in		daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม 2(1-2-3)

   ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

   English  for  Career  Preparation 

	 	 	 ค�าศพัท์และหลกัการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การเตรยีม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ		ส�านวนภาษาทีใ่ช้ในการสมคัรงาน		

การอ่านประกาศรับสมัครงาน	 	การกรอกใบสมัครงาน	 	 การเขียน

จดหมายสมัครงาน		การเขียนประวัติย่อ		การสัมภาษณ์		และการน�า

เสนองาน

	 	 	 English		vocabulary		and		usage		for		career		

preparation,		language		use		in		job		application		reading		 

a		job		advertisement,		filling		out		a		job		application		form,		

writing	 	an	 	application	 	 letter	 	and	 	a	 	 resume,	 	having		 

an		interview,		and		giving		a		presentation
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